รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
เมื่อวันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘
ณ หองดุสิตา ชั้น ๒ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด
...............................................................
ผูมาประชุม
1. นายสกลสฤษฏ บุญประดิษฐ
ผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
รองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายธวัชชัย ธรรมรักษ
รองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
4. นางสาวรัชณีวรรณ เสวกพิบูลย อัยการจังหวัดมุกดาหาร
5. นายไพทูรย ปนะถา
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
6. ร.ต.อ.พิชิต อวนพล
อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
7. นายณรงคศักดิ์ พลศักดิ์
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
8. นางณิทฐา แสวงทอง
หัวหนาสํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
9. นายสมาน พั่วโพธิ์
แทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
10. นายสมเกียรติ ถนอมกิตติ
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
11. นายภพ ภูสมปอง
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
12. นายเวชสุวรรณ อาจวิชัย
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
13. นางสาวณัฐชยา ชางแกะ
ทองถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
14. นายสันธาน สรอยสําโรง
นายอําเภอเมืองมุกดาหาร
15. นายเอกราช มณีกรรณ
นายอําเภอคําชะอี
16. นายมนตรา กอซอ
นายอําเภอดอนตาล
17. นายชํานาญ ชื่นตา
นายอําเภอนิคมคําสรอย
18. นายพิชาญ ไชยเพชร
แทนนายอําเภอดงหลวง
19. นายพรเทพ วัชกีกูล
นายอําเภอหวานใหญ
20. นายปกรณ กรรณวัลลี
นายอําเภอหนองสูง
21. นางบุญเกษม ปททุม
แทน หน.ศูนยบริหารการทะเบียนภาค ๔ สาขาจังหวัดมุกดาหาร
22. นายวีรสัคค พลรดารัตน
แทนผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
23. นายปญญา หาระสาร
แทนผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค สาขามุกดาหาร
24. นางนภสร ทุงสุกใส
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
25. นางสาวจรัสศรี อิฎฐกุล
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
26. นายวรฤทธิ์ ทัศนสัมฤทธิ์
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
27. นางมธุรส เปรมฤทธิ์
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
28. นายไกรสิทธิ์ ศรีสําราญ
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
29. นายวิทยา วัฒนเรืองโกวิท
แทนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
30. นายพงษวิทย วัชรกิตติ
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
31. นายสราวุธ เสียงหวาน
แทน หน.ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ ๗๒
32. นายสุกรี พวงทอง
แทนผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมุกดาหาร
33. นางสาวรวีวรรณ แสนสวาสดิ์
แทน ผอ.สนง.ป.ป.ช. ประจําจังหวัดมุกดาหาร
34. นางศศกร ลออศรีสกุลไชย
คลังจังหวัดมุกดาหาร

๒
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

นายวิบูลยธรรม วัตชยโรจน
นายชวการ มาฆะวงศ
นางสาวพิไลวรรณ เนียมวัน
นายโสรัจ สังขวรรณ
นายชาญศักดิ์ พลหาญ
นายวิเชียร ทองพุม
วาที่ ร.ต.พิเชษฐ แกวจินดา
นายกิตติพศ ตันประเสริฐ
นายเชฏฐกฤท วรจันทร
พ.ต.อ.เอกชัย อนันตชัย
พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง
พ.ต.ท.จตุพร เนวะมาตย
ร.ต.อ.อัครเดชน ภูทอง
พ.ต.อ.กวีกฤษฎ ชูวงศเหมือนแท
ร.อ.ประวิทย โชนุพันธ
นายสถาพร ภูพันธเจริญสุข
นายพิทักษ เมืองโคตร
นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณไตรย
นายวิญู รัตนาพันธุ
นายสุรพงษ ศิริเวช
นายนรินทร ทิพยศรี
นายบุญรวม คําจันทราช
นางประทิน สีสา
นางทิพวรรณ ตังตระกูล
นายวิศิษฏ เหลืองรุงโรจน
นายไพฑูรย สุขตาย
นายคณิต ไชยสิทธิ์
นายไทยทวี ลีลาพจนสกุล
นายโสภณ พวงสมบัติ
นายดนุพล เต็มสิรินันท
นายธีรพล โชติชวง
นายวิรัตน สิทธิชัย
นายโสภณ ยอดพรหม
นายบุญสง พานชัยภูมิ
นายวสันต นิสัยมั่น
นายธฤติ ประสานสอน
นางเพชรรัตน แกวเหลายูง

72. นายสนอง แสนเสร็จ
73. นายวันชัย ไรสงวน

แทนธนารักษพื้นที่มุกดาหาร
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
นายดานศุลกากรมุกดาหาร
ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สํานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทนผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
ผบ.รอย ตชด.ที่ ๒๓๔
แทน ผกก.ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผกก.๑๐ กองบังคับการตํารวจน้ํา
ผกก.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร
แทนผูบัญชาการหมูเรือที่ 3
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.อุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทนโทรศัพทจังหวัดมุกดาหาร
เกษตรและสหกรณจังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
แทนปศุสัตวจังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สหกรณจังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
หน.สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.โครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดมุกดาหาร
แทน หน.สถานีพัฒนาอาหารสัตวมุกดาหาร
หน.ดานกักกันสัตวมุกดาหาร
ผอ.สนง.กองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
หน.ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดมุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สํานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณ
ชายแดนมุกดาหาร
แทน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
แทน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนิคมคําสรอย

๓
74. นายบรรดล ขันธุแสง
75. นายอัครเจตน สีหะวงษ
76. นายอภิศักดิ์ วรรณไกรศรี
77. นายทรงวุฒิ โยวบุตร
78. นายสุพจน เขตอนันต
79. นายประภาส ศาสตรแกว
80. นายกิตติทัต สุตธรรม
81. นายอนน บุญกระสาน
82. นายสุภชาติ ราชิวงค
83. นายสรศาสตร ครองยุติ
84. นายสมศักยิ์ บุญทา
85. นายปติ วัฒนรัตน
86. นางสาวศิริพร พิลาพันธ
87. นางสาวสุพร อดุลยฤทธิกุล
88. นายเขมทัต อาชวธํารง
89. นายพรโรจน ยลพล
90. พ.อ.ยุทธนา มวงพูลสวาสดิ์
91. พันตรีศรณณัฐ นวลมณี
92. นายทองอินทร อันอาน
93. นายสุรกฤษฎิ์ วงศวราภัทร
94. นายสามารถ สุมนารถ
95. นางรัชดาวัลย สมโภชนพงศ
96. นางสาวขวัญฤดี ธงยศ
97. นางสุจิตรา พินดวง
98. นางสาวจริญญา วันทาวงศ
99. นายไพบูลย รัตนะเจริญธรรม
100.นางศิริพร เศษแสงศรี
101.นายวารี ยัญญะจันทร
102.นายวิจักร พิกุลศรี
103.นายรังสรรค ปตถะเมฆ
104.นายชลวิทย นามจันทรา
105.นายเอกสิทธิ์ ศรีลาศักดิ์
106.นายเฉลียว ดีวงศ
107.นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
108.นายปรมินทร วงศพระลับ
109.นายวิศิษฐ โพธิ์ไทรย
110.นายพรอมพงศ มาพงษ

แทน ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
แทน ผอ.ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
แทน ผอ.โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
แทน ผอ.โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดมุกดาหาร
ขนสงจังหวัดมุกดาหาร
แทนผูอํานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
แทนผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.ศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
พาณิชยจังหวัดมุกดาหาร
แทนการคาภายในจังหวัดมุกดาหาร
แทนหัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สํานักงานการคาตางประเทศเขต ๙ มุกดาหาร
ผอ.คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
รอง ผอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร (ฝายทหาร)
นายทหารฝายยุทธการและการขาว กกล.รส.จ.มห.
แทน ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ มุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
หน.สถานีไฟฟาแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
แทนวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทนผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดมุกดาหาร
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดมุกดาหาร
แทน หน.ศูนยสํารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
แทน หน.อุทยานแหงชาติภูสระดอกบัว
แทน หน.อุทยานแหงชาติภูผาเทิบ
แทน หน.อุทยานแหงชาติภูผายล
หน.ศูนยประสานงานปาไมมุกดาหาร
แทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมุกดาหาร
แทนนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทนประธานหอการคาจังหวัดมุกดาหาร
แทนนายกสมาคมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
หัวหนากลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร

๔
ผูไมมาประชุม
1. หน.ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศฯ
2. ผอ.สํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดมุกดาหาร
3. ผูอํานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
4. ผูอํานวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร
5. ผจก.ธนาคารกรุงไทย
6. หน.กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
7. หน.สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
8. ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
9. ผอ.โรงเรียนมุกดาหาร
10. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิทยาเขตมุกดาหาร
11. หัวหนาที่ทําการไปรษณียมุกดาหาร
12. นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
13. สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
14. ผบ.นพค. 24
15. ผบ.หมูเรือที่ ๓ นรข.
16. ประชาสัมพันธจังหวัดมุกดาหาร
17. ผอ.ศูนยพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดมุกดาหาร
18. ผอ.สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9 (อุบลราชธานี)
19. หน.ดานปาไมมุกดาหาร
20. หน.สํานักงานเลขานุการลุมน้ําฯ
21. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
22. ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
23. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
24. นายกสโมสรไลออนสมุกดาหาร
25. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
26. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
27. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา
พิธีการกอนการประชุม

เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสกลสฤษฏ บุญประดิษฐ ผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธาน
การประชุมกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
๑. พิธีมอบเกียรติบัตรใหแกศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ในการดําเนินการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2558 (สํานักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
ดวยจังหวัดมุกดาหารไดจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหวางวันที่ ๙ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ รวม ๗ วัน
โดยมีวัตถุประสงคและเปาหมายในการลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก ลดจํานวนครั้ง
การเกิ ดอุบั ติเ หตุ ผูบ าดเจ็บ และผูเสียชีวิต ภายใตชื่อการรณรงควา “สติ วินัย น้ําใจ
ปลอดภัยสงกรานต สืบสานประเพณี”

๕
จังหวัดไดมีการพิจารณาศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอที่มีผลการ
ปฏิ บั ติงานลดอั ต ราการเกิดอุบัติ เหตุของประชาชน ในการดํา เนิน การปองกั น และลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๘ ดีเดน ไดแก ศูนยปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนนอําเภอหนองสูง
๒. พิ ธี ม อบเครื่ อ งหมายมาตรฐานฝ มื อ แรงงาน (ศู น ย พั ฒ นาฝ มื อ แรงงานจั ง หวั ด
มุกดาหาร)
กรมพัฒนาฝมือแรงงานไดออกประกาศการออกเครื่องหมายมาตรฐานฝมือแรงงาน
ใหแกสถานประกอบการ โดยมีหลักเกณฑที่สําคัญ คือ สถานประกอบการตองมีลูกจางที่
ผานมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ขึ้นไป ในสาขาตางๆ รวมกันไมนอยกวารอย
ละ ๑๐ ของลูกจางทั้งหมดในสายงานผลิตหรือบริการ
ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดมุกดาหารไดสงเสริม สนับสนุน ใหสถานประกอบการ
ในจังหวัดมุ กดาหารตระหนักถึงความสําคัญในการแสวงหาแรงงานฝมือที่ไดมาตรฐาน
ปฏิ บั ติ งานในสายผลิตและบริการในจํานวนที่ เหมาะสม เพิ่มขี ดความสามารถในการ
แขงขัน และภาพลักษณที่ดีขององคกร ซึ่งสถานประกอบการที่มีหลักเกณฑดังกลาว ไดแก
บริษัท รับเบอรแลนด โปรดักส จํากัด
๓. พิธีมอบเงินโครงการสรางรายไดและพัฒนาการเกษตรแกชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแลง
(สํานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร)
ด ว ยจั ง หวั ด มุ ก ดาหารได รั บ อนุ มั ติ ใ ห ดํ า เนิ น โครงการสร า งรายได แ ละพั ฒ นา
การเกษตรแกชุมชน เพื่อบรรเทาปญหาภัยแลง ป ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสราง
รายไดใหแกเกษตรกรและชุมชนเกษตรในชวงฤดูแลง ตลอดจนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
การเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชน พื้นที่เปาหมาย จํานวน ๕๓ ตําบล ใน
๗ อําเภอ ที่เปนพื้นที่แลงซ้ําซาก และคาดวาจะเกิดภัยแลงในป ๒๕๕๘ โดยใหศูนยบริการ
และถ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารเกษตรประจํ าตํ า บล (ศกบต.) ซึ่ งเป น องค กรชุ ม ชนด า น
การเกษตรระดับตําบล ทําหนาที่เปนองคกรตัวแทนของชุมชน ในการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณตําบลละไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และระยะเวลาดําเนินการเริ่มตั้งแตเดือน
มกราคมถึงสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
บัดนี้ ผ ลการดํ าเนิน โครงการซึ่งคณะกรรมการบริห ารโครงการระดับ กระทรวงได
เห็ น ชอบอนุ มั ติ ว งเงิ น งบประมาณ และโอนเงิ น ดํ า เนิ น โครงการของชุ ม ชนให จั ง หวั ด
มุ ก ดาหารเรี ย บร อ ยแล ว รวมทั้ ง สิ้ น ๒๑๖ โครงการ ๕๒ ตํ า บล ๗ อํ า เภอ เป น เงิ น
๕๑,๕๙๖,๙๘๔ บาท แยกเปนรายอําเภอ ดังนี้
๑. อําเภอเมืองมุกดาหาร
๘๗ โครงการ เปนเงิน ๑๑,๙๙๙,๗๒๐ บาท
๒. อําเภอนิคมคําสรอย
๑๘ โครงการ เปนเงิน ๖,๖๓๖,๕๓๙ บาท
๓. อําเภอดงหลวง
๑๔ โครงการ เปนเงิน ๕,๙๙๖,๗๒๐ บาท
๔. อําเภอดอนตาล
๓๘ โครงการ เปนเงิน ๖,๙๙๘,๖๘๕ บาท
๕. อําเภอคําชะอี
๑๙ โครงการ เปนเงิน ๘,๙๙๖,๕๙๕ บาท
๖. อําเภอหนองสูง
๑๕ โครงการ เปนเงิน ๕,๙๖๙,๓๐๒ บาท
๗. อําเภอหวานใหญ
๒๕ โครงการ เปนเงิน ๔,๙๙๙,๔๒๓ บาท

๖
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงหัวหนาสวนราชการจังหวัดมุกดาหาร
(1) หัวหนาสวนราชการยายไปดํารงตําแหนงจังหวัดอื่น

ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 นายศุภเดช การถัก
2

ตําแหนงเดิม

ตําแหนงใหม

ผูอํานวยการสํานักงาน
ผูอํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร พระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ
นายฉลอง เผาแกว
ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬา ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬา
แหงประเทศไทยจังหวัด
แหงประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ
มุกดาหาร
(2) หัวหนาสวนราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม

ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
๑ นายไพฑูรย ปนะถา
๒

รอยตํารวจเอกพิชิต อวนพล

๓

นายสมเกียรติ ถนอมกิตติ

4

นายสมศักยิ์ บุญทา

ตําแหนงเดิม
อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและ
ชวยเหลือทางกฎหมาย และการ
บังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
อัยการจังหวัดประจําสํานักงาน
อัยการสูงสุด สํานักงานอัยการ
จังหวัดกาฬสินธุ
เจาพนักงานที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬา
แหงประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ

ตําแหนงใหม
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและ
ชวยเหลือทางกฎหมาย และการ
บังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหง
ประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร

มติที่ประชุม

รับทราบ

มติที่ประชุม

๑.๒ การนําเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผูบริหารจังหวัดและหนวยงานตางๆ
ในชวงเดือน เมษายน ๒๕๕๘ (สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

ประธาน

1.๓ ศูนยรับบริจาคเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยแผนดินไหวประเทศเนปาล
รั ฐ บาลได แ จ ง ให แ ต ล ะจั ง หวั ด จั ด ตั้ ง ศู น ย รั บ บริ จ าคเพื่ อ ช ว ยเหลื อ ผู ป ระสบภั ย
แผ น ดิ น ไหวประเทศเนปาล ขณะนี้ ทราบว ามี ผูเสี ย ชี วิตแลว ประมาณ ๕,๐๐๐ คน ซึ่ ง
ประเทศเนปาลมีกลุมพลเมืองที่มีฐานะยากจน มีผูเสียชีวิตจํานวนมาก และมีความทุกขยาก
เดือดรอน รัฐ บาลกํา ลังเรงรัดเพื่ อที่จ ะระดมความชวยเหลือ ชว งแรกไดติดตามขาวจาก
สื่อมวลชนทราบวาทางรัฐบาลนําเครื่องบินขนสิ่งของ และผูเชี่ยวชาญดานตางๆ เพื่อที่จะไป
ชวยเหลือ แตก็ไมประสบผลสําเร็จ เนื่องจากเครื่องบินไมสามารถลงจอดได ซึ่งนาจะเกิด
ความผิ ด พลาดจากด า นเทคนิ ค สภาพแวดล อ มโดยทั่ ว ไปที่ มี ค วามแออั ด ตอนนี้ น านา
ประเทศก็ ได ร ะดมกํ าลัง ช ว ยเหลือ ดังนั้ น รัฐ บาลจึง ใหจังหวัดจัดตั้ ง ศูน ย รับ บริจ าคเพื่ อ
ชวยเหลือผูประสบภัยแผนดินไหวประเทศเนปาลที่ศูนยดํารงธรรมจังหวัด และที่ศูนยดํารง
ธรรมแตละอําเภอ ในสวนของการบริจาคความเปนไปไดอยากใหเปนเงินมากกวา เพราะถา

๗

มติที่ประชุม
ประธาน

บริจาคเปนสิ่งของจะทําใหการขนสงเปนไปลําบาก หรือถาเปนสิ่งของก็ขอใหเปนสิ่งของที่มี
มูลคาประเมินเปนเงินได สามารถบริจาคไดที่ศูนยดํารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 หรือที่
สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจะมีเจาหนาที่คอยรับบริจาค จึงขอเชิญชวนสวนราชการ
หนวยงาน มารวมบริจาคและชวยกันประชาสัมพันธ
รับทราบ
1.๔ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
ส ว นราชการและหน ว ยงาน หรื อแม แต สื่ อมวลชนมักจะถามวาจังหวัดมุกดาหาร
ดําเนินเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไปถึงไหน ขั้นตอนใด มีความกาวหนาเปนอยางไร
นับวาเปนคําถามที่อธิบายยากเพราะวาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไมไดดําเนินการไปไดโดย
ฝายใดฝายหนึ่งหรือสวนของจังหวัดฝายเดียว รูปธรรมที่เกิดขึ้นไดคือการตัดสินใจของนัก
ลงทุ น หรื อผู ป ระกอบการ จังหวัดมีหนาที่เตรีย มการเพื่อสนับ สนุนใหมีการลงทุนในเขต
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ หน ว ยงานที่ กํ า หนดหลั ก เกณฑ กติ ก าเพื่ อ จู ง ใจนั ก ลงทุ น ก็ เ ป น
หนวยงานในสวนกลางของรัฐบาล หลักๆ ก็จะมีสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
(BOI) กับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ซึ่งไดมี
การกําหนดอะไรตางๆ เบื้องตนพอสมควรแลว เปนตนวาสิทธิพิเศษไดกําหนดวาจะไดรับ
ลดภาษี ๘ ป การนําเขาเครื่องจักรเครื่องยนตก็จะไดรับการลดภาษี แตนักลงทุนยังมี
ความเห็นวาสิทธิพิเศษที่ BOI กําหนดไวหรือที่รัฐบาลให ยังไมพิเศษมากนัก ทางรัฐบาล
ไดรับทราบแลว และคงจะนําไปพิจารณาในประเด็นนี้ตอไป ในเรื่องสิทธิพิเศษและกิจการวา
จะมาลงทุนในจังหวัดมุกดาหารมีอะไรบาง ซึ่งสิทธิพิเศษจะตองอยูในพื้นที่และเปนกิจการ
ที่รั ฐ กํ า หนด พื้ น ที่ ที่รั ฐ กําหนดก็กําลัง ดําเนิน การขอขยายใหครอบคลุมใหกวางขวางขึ้น
กิ จ การที่ รั ฐ กํ า หนดก็กํา หนดไม เทา กัน ในแตล ะพื้น ที่ ไดแ ก อํ าเภอแมส อด จัง หวัด ตาก
กําหนดไว 13 กลุมกิจการ, จังหวัดมุกดาหารกําหนดไว 5 กลุมกิจการ, จังหวัดสระแกว
กํ า หนดไว 12 กลุ มกิจ การ, จังหวัดสงขลากําหนดไว 6 กลุมกิจ การ และจังหวัดตราด
กําหนดไว 4 กลุมกิจการ ซึ่งนักลงทุน ผูประกอบการ หอการคา ภาคสวนตางๆ ไดพิจารณา
วา ในเรื่องของกิจการ รัฐไมควรไปกําหนดวาเปนอะไร นักลงทุนและ ผูประกอบการคงจะ
อยากลงทุนที่นอกเหนือจากที่รัฐกําหนดในจังหวัดนั้นๆ เชน กิจการที่กําหนดไมมีในเรื่องของ
การลงุ ทนสว นประกอบรถยนต ผูประกอบการอาจจะอยากมาผลิ ต ประกอบรถยนต ก็
เปนได เปนตน ในเรื่องกิจการไมควรแคบ สิทธิพิเศษนาจะจูงใจใหมากกวานี้ ในเรื่องของ
ที่ดินจังหวัดมุกดาหารกําหนดไวเดิมเปน 3 อําเภอ และไดเสนอรัฐบาลอีก 2 อําเภอ คือ
อําเภอนิคมคําสรอย และอําเภอคําชะอี และไดเสนอขอพื้นที่ใหเต็มพื้นที่ของตําบลที่เปน
รอยตอระหวางอําเภอนิคมคําสรอย อําเภอคําชะอี และอําเภอเมืองฯโดยเฉพาะในตําบล
หลักคือ ตําบลนาโสก ตําบลดงเย็น และตําบลคําปาหลาย ซึ่งไดดําเนินการขอไปแลว และ
ส ว นกลางก็ ให ขอยื น ยัน เพิ่มพื้น ที่อีกที มีบ ริษัทเอกชนไดมาเสนอใหรัฐ บาลทําสนามบิ น
เอกชนที่จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดก็จะเสนอไป รัฐบาลก็ควรรีบพิจารณาใหพื้นที่ที่กวางขึ้น
จัดซื้ อไดงา ยขึ้ น เรื่องสนามบิน จังหวั ดไดขอไปทั้งจั งหวัด มุกดาหารและอําเภอเลิงนกทา
รัฐบาลจะใหเปนที่ไหนก็ยังไมยุติ แตก็มีภาคเอกชนอยากจะลงทุนที่จังหวัดมุกดาหาร ความ
เปนไปไดขึ้นอยูกับการเตรียมการที่ดิน การประกาศขอบเขตที่ดินไปยังรัฐบาลใหรีบขยาย
ใหกวางขวางขึ้น โดยเฉพาะครอบคลุมพื้นที่ของรัฐที่จะนํามาใช ขณะนี้รัฐบาลไดประกาศไป
แลวพื้นที่หนึ่งที่อยูบริเวณตําบลคําอาฮวน อําเภอเมืองฯ ที่กรมปศุสัตว และกรมวิชาการ
เกษตรใชอยู เพื่อที่จะขอมาเปนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและการลงทุน เพราะวาการพิจารณา
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มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
หน.สนจ.มห.

ในสวนนี้รัฐบาลจะนํามาพิจารณาอีกทีวาควรจะมาลงทุนหรือไม เพราะถาไมเสนอพื้นที่ของ
รัฐเลย จะเปนขอจํากัดของนักลงทุนที่จะซื้อที่ดินของจังหวัดมุกดาหารไดในราคาสูง เรื่อง
ของบริษัท หางรานตางๆ ที่จะมาติดตอการลงทุนที่จังหวัดมุกดาหาร รัฐบาลมอบใหศูนย
ดํา รงธรรมเป นศู นย บ ริการในการรับการประสานงาน หอการคาช ว ยประสานงาน และ
ตรวจสอบ ชวยนําขอมูลใหสํานักงานจังหวัดไดรับทราบ ในการประชุม กนพ. ครั้งตอไป
ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ขอใหสํานักงานประชาสัมพันธ สํานักงานจังหวัดชวยทํา
วารสารประชาสั ม พั น ธ เ พื่ อ จะได ไ ปแจกในที่ ป ระชุ ม ที่ ทํ า เนี ย บฯ ในส ว นของวารสาร
ประชาสัมพันธขอใหเปนรายละเอียดความคืบหนาในการลงทุนของจังหวัดมุกดาหาร การ
ตอบสนองตอเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สรุปคือขณะนี้ขอเรียนวาความชัดเจนในเรื่องของการขยายเขตที่ดิน การสงเสริมการ
ลงทุ น อยู ในระหว างการดําเนิน การของรัฐ บาล จังหวัดกําลังขอพื้น ที่เพิ่มเขาไปเพื่อเปด
โอกาสชองทางในการนําที่ดินของรัฐมาใชใหกวางขวางขึ้น และนักลงทุนก็จะไดซื้อที่ดินใน
ราคาที่ยอมเยาวขึ้น เรื่องสิทธิพิเศษและกิจการที่จะตองขยายเพิ่มเพื่อจูงใจใหมากขึ้น ให
กวางขวางขึ้น จังหวัดกําหนดกวางๆ วาควรลงทุนคือ 1) กิจการที่คนสงออกมากๆ 2) การ
ลงทุนในพื้นที่โดยภาคเกษตรจะไดประโยชนก็ควรจะยายฐานมา 3) ขอบเขตกวางๆ การ
ลงทุ น ในเรื่ อ งงานบริ ก าร โลจิ ส ติ ก ส สาธารณสุ ข การศึ ก ษา และ 4) โครงสร า งของ
หนวยงานที่จะทําหนาที่ในการทํา One Stop Service ที่ใหศูนยดํารงธรรมทําเพื่อบริการนัก
ลงทุนก็เชนเดียวกัน ตองรอดูความชัดเจนอีกทีการตัดสินใจของรัฐบาลขึ้นอยูกับสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) กับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (สศช.) ที่จะเสนอรัฐบาลไป
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕8 เมื่อวันจันทรที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕8
รายงานการประชุมมีจํานวน ๒๐ หนา ฝายเลขานุการไดลงรายงานการประชุ ม
ในเว็ บ ไซต www.mukdahan.go.th และได จั ด ส ง รายงานการประชุ ม ทาง Email:
mukdahan_gov@hotmail.com แลว ไมมีผูขอแกไขรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕8 เมื่อวันจันทรที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕8
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ การจัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน “วันฉัตรมงคล” (สํานักงาน
จังหวัดมุกดาหาร)
เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ของทุกป นับเปนวาระมหามงคลครบรอบ
ป แห ง การเสด็ จ เถลิ งถวั ล ยราชสมบัติ โดยตลอดระยะเวลาที่ ผานมา พระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูหัวทรงตรากตรําพระวรกายบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนอยใหญนานัปการ เพื่อ
นอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรวมแสดงความจงรักภักดี จังหวัดมุกดาหารกําหนด
จั ด พิ ธี ถ วายราชสดุ ดี เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งใน “วั น ฉั ต รมงคล” ในวั น อั ง คารที่ ๕
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองแกวมุกดา ศาลากลางจังหวัด
มุกดาหาร (หลังใหม) การแตงกายชุดปกติขาว
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รองฯ สรสิทธิ์ฯ

มติที่ประชุม

แทน นพ.สสจ.

มติที่ประชุม

แทน นพ.สสจ.

งานพิธีในปจจุบันมีเปนจํานวนมากจึงขอความรวมมือสวนราชการในการเขารวม
และสนับสนุนกิจกรรม และเพื่อเปนความรูในเรื่องของงานพิธีจึงขอใหทานรองฯ สรสิทธิ์ฯ
ไดใหความรูเกี่ยวกับการใชพานพุมดอกไมสด พวงมาลา พุมเงินพุมทอง และกรวยดอกไม
ธูปเทียนแพ ในงานพิธีแตละงาน
ในรอบปจังหวัดจะมีการจัดพิธี/รัฐพิธีหลายงาน จึงขอซักซอมความเขาใจในบาง
ประเด็น ดังนี้
๑. การถวายเครื่องราชสักการะ พุมเงินพุมทอง, พานพุมดอกไมสด, พวงมาลา มี
หลักในการพิจารณาดังนี้
๑.๑ กรณีพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ กําหนดวางพุมเงินพุมทอง
๑.๒ กรณีเสด็จสวรรคตแลว
(๑) พิธีที่เปนมงคล เชน วันคลายวันพระราชสมภพ, วันยุทธหัตถี ฯลฯ
กําหนดวางพานพุมดอกไมสด
(๒) พิธีที่เปนอวมงคล เชน วันคลายวันเสด็จสวรรคต ๒๓ ตุลาคม, ๒๕
เมษายน กําหนดวางพวงมาลา
๒. กรวยดอกไมธูปเทียนแพ ใชกับขอ ๑.๑ สวนเครื่องทองนอยใชกับขอ ๑.๒
๓. สํานักพระราชวังกําหนดใหวางพุมเงินพุมทองกอนเปดกรวยดอกไมธูปเทียนแพ
หรือวางพานพุมดอกไมสด/พวงมาลา กอนจุดเครื่องทองนอย
รับทราบ
3.2 การรับเสด็จสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
เสด็จเยี่ยมหนวยแพทย พอ.สว. (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
ดวยมูลนิธิ พอ.สว. แจงวา สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ พอ.สว. จะเสด็จเยี่ยมหนวยแพทย พอ.สว. และราษฎร พรอม
ทั้งพระราชทานของที่ระลึกแกกรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. ประจํา
จังหวัดมุกดาหาร ในวันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ
ตําบลบานคอ อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร การแตงกายชุดพอ.สว./ชุดขาราชการ/ชุด
สุภาพ จึงขอเชิญหัวหนาสวนราชการ และองคกรภาคเอกชนเขารวมรับเสด็จฯ ตามวัน
เวลาและสถานที่ดังกลาว และขอเชิญชวนผูมีจิตศรัทธารวมบริจาคสมทบทุนเพื่อใชใน
กิจการมูลนิธิ พอ.สว. ซึ่งผูที่บริจาคตั้งแต ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป จะไดรับพระราชทานของที่
ระลึก
รับทราบ
3.๓ การประเมินใหคะแนนการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE (สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
คณะกรรมการระดับประเทศกําหนดลงพื้นที่เพื่อประเมินใหคะแนนการประกวด
ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดมุกดาหาร (จังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเดน)
ในวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หองแกวมุกดา
ศาลากลางจั งหวั ด มุกดาหาร (หลั งใหม) จึ งขอเชิ ญ คณะกรรมการอํ า นวยการรณรงค
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดมุกดาหาร และ
คณะกรรมการประสานการดําเนินงานเขารวมรับการประเมิน เวลา ๐๙.๓๐ น. (การแตงกาย
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เสื้อ TO BE NUMBER ONE สีเขียวออน และสวมทับดวย สูทสีดํา) และเวลา ๑๓.๓๐ –
๑๕.๓๐ น. จะดําเนินการประเมินใหคะแนนการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE
บริษัทสหเรือง (ชมรมฯ รักษามาตรฐานตนแบบระดับทอง)
รับทราบ
3.๔ การจําหนายสินคาโครงการหารายไดเพื่อการกุศลสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ และ
โครงการหารายไดเพื่อสัตวปวยอนาถา (สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
ดวยในการประชุมและตรวจพื้นที่ในการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.
ณ โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ ตําบลบานคอ อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร ผูแทน
สํานักพระราชวังไดขอความรวมมือจังหวัดสนับสนุนการจําหนายสินคา (ดร.น้ําจิต และ
ดร.น้ําใจ) ตามโครงการหารายไดเพื่อการกุศลสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ และโครงการหา
รายไดเพื่อสัตวปวยอนาถา ประกอบดวย เสื้อโปโล เสื้อแจ็กเกต แกวน้ํา สมุดโนต นกฮูก
คริสตัล หมวก พวงกุญแจ ผาเช็ดมือ รม กระเปา และซีดี จึงขอความรวมมือสวนราชการ/
หนวยงานรวมสนับสนุนและจําหนายสินคา โดยขอใหรวบรวมเงินจากการจําหนายสินคา
สงใหสํานักงานจังหวัดมุกดาหาร ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม 2558
รับทราบ
3.๕ พระราชกฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2558
(สํานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจและคาครองชีพในปจจุบันเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับ
มีการปรับปรุงอัตราเงินเดือนขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐประเภทตางๆ ใหเหมาะสม
กับภาวะคาครองชีพ สมควรเพิ่มเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ ใหแกผูรับเบี้ยหวัด
บํานาญ จึงไดตราพระราชกฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ (ฉบับที่ 15)
พ.ศ. 2558 สาระสําคัญ ดังตอไปนี้
1. ผูที่ไดรั บ หรือมีสิทธิไดรับ เบี้ย หวัดหรือบํานาญและ ช.ค.บ. อยู แลว ใหไดรับ
ช.ค.บ. เพิ่มขึ้นอีกในอัตราเดือนละรอยละ 4 ของจํานวนเบี้ยหวัดหรือบํานาญและ ช.ค.บ.
ที่ไดรับหรือมีสิทธิไดรับ
2. ผูที่ไดรับหรือมีสิทธิไดรับเฉพาะเบี้ยหวัดหรือบํานาญ ใหไดรับ ช.ค.บ. ในอัตรา
เดือนละรอยละ 4 ของจํานวนเบี้ยหวัดหรือบํานาญที่ไดรับหรือมีสิทธิไดรับ
ทั้งนี้ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เปนตนไป
รับทราบ
3.๖ รายงานประมาณการเศรษฐกิ จ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เดื อ นพฤษภาคม ๒๕๕๘
(สํานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
สํานักงานคลังจังหวัดมุกดาหารไดประเมินภาวะเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารเดือน
พฤษภาคม 2558 คาดการณวาเศรษฐกิจจะมีแนวโนมหดตัวตามอุปทานภายในจังหวัดที่
หดตัว โดยคาดวาจะหดตัวจากดานอุปทานภาคเกษตรกรรมและภาคการบริการ ดานอุปสงค
จากการบริโภคภาคเอกชน ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรม การลงทุนภาคเอกชน การใชจาย
ภาครัฐและการคาชายแดนขยายตัว สําหรับดานเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัด อัตราเงิน
เฟอทั่วไปปรับตัวลดลงเล็กนอย
รับทราบ

๑๑

คลังจังหวัด

3.๗ มาตรการเร ง รั ด การใช จ า ยเงิ น งบประมาณ ป ง บประมาณ พ.ศ. 2558
(สํานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
(๑) เปาหมายการเบิกจายตามมติ ครม. แยกเปนรายไตรมาส
งบภาพรวม
งบลงทุน
ไตร
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)
มาสที่
เปาหมาย (%)
เปาหมาย (%)
๑
๒๙
๓๒
๒
๕๕
๕๕
๓
๗๔
๗๖
๔
๘๗
๙๖
(๒) สรุปผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เบิกจาย
ลําดับการ
รายการ
%
ณ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘
เบิกจาย
เปาหมาย
(ประเทศ)
งบประมาณ เบิกจาย รอยละ
งบประจํา 1,๗๖๑.๔๖ ๑,๓๙๖.๗๘ ๗๙.๓๐
๔๕
งบลงทุน 1,๕๑๑.๗๗ ๕๘๕.๗๘ ๓๘.๗๕
๗๔
๕๓
รวม
๓,๒๗๓.๒๒ ๑,๙๘๒.๕๕ ๖๐.๕๗
๗๖
6๙
(๓) สรุปผลการเบิกจายงบจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
หนวย : ลานบาท
ลําดับการ
เบิกจาย
%
รายการ
ณ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘
เบิกจาย
เปาหมาย
(ประเทศ)
งบประมาณ เบิกจาย รอยละ
งบประจํา
๔๐.๑๗
๑๑.๔๘ ๒๘.๕๘
๗๐
งบลงทุน
๙๗.๗๐
๔๗.๘๗ ๔๙.๐๐
๗๔
๒๐
รวม
๑๓๗.๘๗
๕๙.๓๔ ๔๓.๐๕
๗๖
๒๘
(๔) สรุปผลการเบิกจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘
หนวย : ลานบาท
เบิกจาย ณ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘
ลําดับ
อําเภอ
จํานวนโครงการที่ งบประมาณ เบิกจาย
รอยละ
ที่
ไดรับจัดสรร
๑
หวานใหญ
๑๑
๑๕.๐๓
๙.๖๕
๖๔.๒๕
๒
ดอนตาล
๙
๑๕.๘๑
๘.๕๒
๕๓.๙๐
๓
หนองสูง
๕
๗.๔๒
๓.๕๕
๔๗.๙๓
๔ นิคมคําสรอย
๑๐
๑๘.๔๖
๕.๐๑
๒๗.๒๐
๕
ดงหลวง
๙
๒๑.๒๓
๓.๔๕
๑๖.๒๕
๖
เมือง
๕๐
๑๕๐.๕๕
๑๓.๑๙
๘.๗๖
๗
คําชะอี
๑๓
๒๖.๑๗
๐.๕๔
๒.๐๖
รวม
๑๐๗
๒๕๔.๖๗
๔๓.๙๓
๑๗.๒๕

๑๒
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.๘ สรุปความกาวหนาตามโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน กรณี
ยากจน เจ็บปวย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ป 2558 (สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
แทนพัฒนาการจังหวัด
สวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของไดดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินงานและให
ความชวยเหลือครัวเรือนเปาหมายตามภารกิจของแตละหนวยงาน ดังนี้
๑. ดา นยารั กษาโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารในฐานะหนว ยงาน
เจาภาพหลักไดดําเนินการขับเคลื่อนการใหความชวยเหลือครัวเรือนอยางตอเนื่อง โดยการ
ประสานโรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร โรงพยาบาลประจําอําเภอ และโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลในพื้นที่รับผิดชอบ ในการใหการดูแลรักษาผูปวยที่เปนครัวเรือนเปาหมายที่
รวมโครงการอยางตอเนื่อง และใหเจาหนาที่สังกัดหนวยงานสาธารณสุขไดออกติดตาม
เยี่ยมเยียนใหกําลังใจผูปวยและครอบครัว มีการสนับสนุนเวชภัณฑยาที่จําเปน แนะนําการ
ทํากายภาพบําบัด การดูแลผูปวยแกสมาชิกในครัวเรือน การจัดสภาพแวดลอม ของบาน
ใหปลอดภัยปองกันความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุแกผูปวย ทั้ง ๘ ครัวเรือนเปนประจําทุกเดือน
๒. ดานอาหาร ครัวเรือนเปาหมายไดรับการสนับสนุนวัสดุปจจัยการผลิตแลวจาก
กองทุนชวยเหลือผูยากจน เจ็บปวย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร จํานวน ๒๓ ราย
เปนเงินทั้งสิ้น ๑๕๔,๒๕๐ บาท ซึ่งหนวยงานรับผิดชอบไดมอบหมายใหเจาหนาที่ออก
ติดตาม สนับสนุน การประกอบอาชีพของครัวเรือนเปาหมายอยางตอเนื่อง เชน สํานักงาน
เกษตรจังหวัดไดออกไปใหการชวยเหลือ แนะนําการเพาะเห็ด สํานักงานจัดหางานได
ประสานผูประกอบการในการจางงานใหแกนายณรงค ปญญาพันธ บุตรของนางเสริฐ บัวระพา
สํานักงานพัฒนาชุมชนไดมอบหมายใหเจาหนาที่ไดออกติดตาม สนับสนุน ชวยเหลือการ
ประกอบอาชีพ แนะนําการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย งแกครัว เรือน
สําหรับครัวเรือนเปาหมายอีก ๒ ครัวเรือน อยูระหวางดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ นางนงค ซองคํา บานหวานนอย ตําบลหวานใหญ อําเภอหวานใหญ อยูใน
ระหวางการพิจาณาเงินกองทุนในการจัดซื้อวัสดุปจจัยการผลิต (อาชีพสานไพหญาคา)
๒.๒ นางเสริฐ บัวระพา บานแกนเตา ตําบลโพนทราย อําเภอเมืองมุกดาหาร
อยูระหวางการประสานครอบครัว เนื่องจากนางเสริฐ บัวระพา พึ่งออกจากการเขารับการ
รักษาตัวที่โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหารจากอาการปวย โรคหัวใจและโรคปอดติดเชื้อ
๓. ดานที่อยูอาศัย ครัวเรือนผูประสบปญหาดานที่อยูอาศัย ป 2558 มีจํานวน
ทั้งสิ้น ๒๐ ครัวเรือน โดยสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมุกดาหารรวมกับ
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น สํ า นั ก งานเหล า กาชาดจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ส ว นราชการ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดดําเนินการมอบบานไปแลวจํานวน ๖ หลัง ไดแก
๓.๑ นายบุญธรรม จันปุม บานนาขาม ตําบลนาอุดม อําเภอนิคมคําสรอย มอบ
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 โดยผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
๓.๒ นายคี พรหมพินิจ บานมะนาว ตําบลพังแดง อําเภอดงหลวง มอบเมื่อวันที่
๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ โดยกรมทหารราบที่ ๓ จังหวัดสกลนคร
๓.๓ นางลําไพ ลอดซอง ชุมชนตาดแคน เทศบาลเมืองมุกดาหาร อําเภอเมือง
มุกดาหาร มอบเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ โดยผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
๓.๔ นายยอย แสนศรี บ า นป ง ขาม ตํ า บลป า ไร อํ า เภอดอนตาล จั ง หวั ด
มุกดาหาร มอบเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ โดยผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร

๑๓

มติที่ประชุม

๓.๕ นายบุญถึง สีน้ําเงิน บานนาหวา ตําบลนาสะเม็ง อําเภอดอนตาล จังหวัด
มุกดาหาร มอบเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ โดยผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
๓.๖ นางอรพิ น ไชยป ต ถา บ านงิ้ ว ตํา บลโนนยาง อํ า เภอหนองสู ง จั ง หวั ด
มุกดาหาร มอบเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ โดยผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
๔. ดานเครื่องนุงหม สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
มุ กดาหารได พิจ ารณาให ความช ว ยเหลือ เป น เงิน สด ครัว เรือ นละ ๒,๐๐๐ บาท และ
บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร พิจาณาใหความชวยเหลือเปนสิ่งของ เครื่อง
อุปโภคบริโภค เครื่องนุงหม ซึ่งขณะนี้มีครัวเรือนเปาหมายไดรับเงินสิ่งของครบทั้ง ๒๑ ราย
แลว และเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดมุกดาหารไดมอบรถสามลอโยกใหแกนายสมบัติ ทองชิน ซึ่งพิการขา เปนบุตรชาย
ของ นางทอง ทองชิน บานดอน ตําบลบางทรายนอย อําเภอหวานใหญ จํานวน ๑ คัน
รายงานสถานะทางการเงิน กองทุ น ชว ยเหลือ ผูย ากจน เจ็บ ปว ย พิก าร อนาถา
จังหวัดมุกดาหาร
๑. ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ มีเงินในบัญชี จํานนวน ๑๘๑,๕๗๗.๙๒ บาท
๒. เมื่ อ วั น ที่ ๑๗ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๕๘ ได รั บ เงิ น สมทบกองทุ น ฯ จากโรงแรม
มุกดาหาร แกรนด โฮเทล จํานวน ๑๘,๑๙๕ บาท
๓. ปจจุบันมีเงินกองทุนฯ รวมทั้งสิ้นจํานวน ๑๙๙,๗๗๒.๙๒ บาท
รับทราบ

3.๙ โครงการจัด แสดงและจํา หนายผลิตภัณ ฑ OTOP สานสัมพัน ธ 2 แผนดิน
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
แทนพัฒนาการจังหวัด
กรมการพัฒนาชุมชนกําหนดกรอบแนวทางดําเนินงานตามโครงการจัดแสดงและ
จําหนายผลิตภัณฑ OTOP สานสัมพันธสองแผนดิน สําหรับจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายแดนกับ
ประเทศเพื่อนบาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ OTOP
ให เ ป น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากล เพิ่ ม ช อ งทางการจํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ OTOP ในพื้ น ที่
ประเทศเพื่อนบาน สงเสริมและสนับสนุนใหผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ไดเรียนรูดาน
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ OTOP และดานการบริหารจัดการตลาดกับ
กลุมประเทศเพื่อนบานตลอดจนสงเสริมความสัมพันธดานการคาและความรวมมือระหวาง
ประเทศและได พิจ ารณาเลือกจังหวัดมุกดาหารเปน ๑ ใน ๑๐ จังหวัด ซึ่งเปน จังหวัด
ชายแดนติดประเทศเพื่อนบานและมีศักยภาพในการดําเนินการตามโครงการ โดยอนุมัติ
งบประมาณ จํานวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
จังหวัดมุกดาหารโดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกําหนดดําเนินโครงการจัดแสดง
และจําหนายผลิตภัณฑ OTOP สานสัมพันธสองแผนดิน ประจําป ๒๕๕๘ ระหวางวันศุกรที่ ๘
ถึงวันศุกรที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนยแสดงสินคาสะหวัน - ไอเต็ก แขวงสะหวันนะเขต
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยรวมกับสํานักงานพาณิชยจังหวัดมุกดาหาร
และสํ า นั ก งานการท อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ทั้ ง นี้ มี ก ลุ ม เป า หมาย ผู ผ ลิ ต
ผูประกอบการ OTOP รวมจําหนายจํานวนทั้งสิ้น ๗๕ บูท โดยจะมีพิธีเปดในวันศุกรที่ ๘
พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น.
มติที่ประชุม
รับทราบ

๑๔

หน.สนง.ปภ.จ.

๓.1๐ สรุ ป ผลการรณรงค ป อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนช ว งเทศกาลสงกรานต
พ.ศ. 2558 (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ระหวางวันที่ 9 - 15 เมษายน 2558 รวม 7 วัน
- เกิดอุบัติเหตุ 43 ครั้ง (ป 2557 จํานวน 29 ครั้ง) เพิ่มขึ้น 14 ครั้ง คิดเปน
รอยละ 48.28
- มีผูบ าดเจ็บ (Admit) 43 ราย (ป 2557 จํานวน 29 ราย) เพิ่มขึ้น 14 ราย
คิดเปนรอยละ 48.28
- มีผูเสียชีวิต 2 ราย (ป 2557 จํานวน 3 ราย) ลดลง -1 ราย คิดเปนรอยละ ๓3.33
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ (คิดจากผูประสบอุบัติเหตุ) ไดแก
๑. เมาสุรา
คิดเปนรอยละ 56.14
2. ขับรถเร็วเกินกําหนด
คิดเปนรอยละ 10.53
3. มอเตอรไซคไมปลอดภัย คิดเปนรอยละ 10.53
พฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดจากการไมสวมหมวกนิรภัย ขับรถเร็วเกินกําหนดและเมาสุรา
(คิดจากผูถูกดําเนินคดี) ไดแก
1. ไมมีใบขับขี่
คิดเปนรอยละ 38.97
2. ไมสวมหมวกนิรภัย
คิดเปนรอยละ 26.47
3. ขับรถเร็วเกินกําหนด
คิดเปนรอยละ 22.56
ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุ ไดแก
1. รถมอเตอรไซค
คิดเปนรอยละ 88.37
2. รถปกอัพ
คิดเปนรอยละ 9.30
3. รถอื่นๆ
คิดเปนรอยละ 2.33
ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุ ไดแก
1. กรมทางหลวง
คิดเปนรอยละ 35.71
2. กรมทางหลวงชนบท
คิดเปนรอยละ 30.95
3. ถนน อบต./หมูบาน
คิดเปนรอยละ 26.19
จุดเกิดเหตุ ไดแก
1. ทางตรง
คิดเปนรอยละ 67.44
2. ทางโคง
คิดเปนรอยละ 18.60
3. ทางแยก
คิดเปนรอยละ 6.98
ชวงเวลาเกิดเหตุ ไดแก
1. เวลากลางคืน เวลา 18.01 - 06.00 น. จํานวน 17 ราย
2. เวลากลางวัน เวลา 06.01 - 18.00 น. จํานวน 28 ราย
ชวงอายุผูบาดเจ็บและเสียชีวิต ไดแก
1. อายุต่ํากวา 20 ป
จํานวน 14 ราย
2. อายุระหวาง 20 - 50 ป จํานวน 22 ราย
3. อายุ 50 ปขึ้นไป
จํานวน 9 ราย
จํ า นวนเรี ย กตรวจยานพาหนะสู ง สุ ด รวม 7 วั น จํ า นวน 50,551 คั น (ป 57
จํานวน 45,159 คัน) ไดแก
1. รถปกอัพ
จํานวน 12,900 คัน (ป 2557 จํานวน 12,566 คัน)
2. รถมอเตอรไซค จํานวน 12,435 คัน (ป 2557 จํานวน 10,019 คัน)

๑๕
3. รถเกง/แท็กซี่ จํานวน 10,158 คัน (ป 2557 จํานวน 9,377 คัน)
จํานวนผูถูกดําเนินคดีตามมาตรการสูงสุด รวม 7 วัน จํานวน 1,106 คัน (ป 57
จํานวน 1,210 ราย) ไดแก
1. ไมมีใบขับขี่
จํานวน 558 ราย (ป 2557 จํานวน 592 ราย)
2. ไมคาดเข็มขัดนิรภัย จํานวน 381 ราย (ป 2557 จํานวน 380 ราย)
3. ไมสวมหมวกนิรภัย จํานวน 379 ราย (ป 2557 จํานวน 378 ราย)

หน.สนง.ปภ.จ.

มติที่ประชุม

หน.สนง.ปภ.จ.

มติที่ประชุม

๓.1๑ สรุ ป รายงานสถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน ประจํ า เดื อ น มี น าคม ๒๕๕๘
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
๑. เกิดอุบัติเหตุ จํานวน ๑๔ ครั้ง
๒. ผูบาดเจ็บ
จํานวน ๑๒ ราย
๓. ผูเสียชีวิต
จํานวน ๒ ราย
๔. ยอดสะสมของผูเสีย ชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เปรียบเทียบกับ คาเฉลี่ย ของ
ผูเสียชีวิต 3 ปยอนหลัง (ป 2555, 2556, 2557) มีผูเสียชีวิตเฉลี่ย ๓๙ ราย
๕. ผูเสียชีวิตในป ๒๕๕๘ (นับจากมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๘) รวม ๑๓ ราย
รับทราบ
๓.1๒ การเสริ ม สร า งศั ก ยภาพชุ ม ชนด า นการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
ดวยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดจัดใหมีโครงการเสริมสรางศักยภาพ
ชุมชนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย น้ําปาไหลหลาก ดิน
โคลนถล ม โดยนํ า หลั ก การจั ด การความเสี่ ย งจากภั ย พิ บั ติ โ ดยอาศั ย ชุ ม ชนเป น ฐาน
(Community Based Disaster Risk Management : CBDRM) มาเปนแนวทาง
ดําเนินงานในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด เพื่อเตรียมความพรอมใหกับชุมชน/หมูบาน ไดมีความรู
ความเขาใจ และเกิดความตระหนักถึงศักยภาพของชุมชนและมุงมั่นที่จะเสริมสรางความ
แข็งแกรงยิ่งขึ้น โดยมีสวนรว มคิด รวมวางแผนและรวมดําเนิน การ เพื่อลดความเสี่ย ง
ปองกันและควบคุมความเสียหายจากสาธารณภัย ตลอดจนฟนสภาพความเสียหายใหกลับ
สูสภาวะปกติไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
รับทราบ

๓.๑๓ โครงการผูวาฯ พาเยี่ยมวัดทําบุญ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ จังหวัด
มุ ก ดาหาร ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เดื อ นพฤษภาคม 2558
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
แทนวัฒนธรรมจังหวัด
ปฏิทินการจัดกิจกรรมเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
จันทร

วัน เดือน ป
สถานที่
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ วัดศรีเจริญ
บานพาลุกา
ต.ชะโนด
อ.หวานใหญ
จ.มุกดาหาร

เจาภาพ
อบจ.มุกดาหาร/หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย/
อําเภอหวานใหญ/เทศบาลตําบลชะโนด/กํานัน
ผูใหญบาน ในตําบลชะโนด/สถานศึกษาในพื้นที่ตําบล
ชะโนด/สภาวัฒนธรรมอําเภอหวานใหญ/สภาวัฒนธรรม
ตําบลชะโนด/ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณ
ชายแดนมุกดาหาร

๑๖
มติที่ประชุม

รับทราบ
๓.1๔ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑวัฒนธรรมไทย (CPOT) จังหวัดมุกดาหาร “ผาลาย
กลองมโหระทึก” (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)

แทนวัฒนธรรมจังหวัด

มติที่ประชุม

กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายปรับบทบาทจากกระทรวงดานสังคมเปนกระทรวง
ดานสังคมกึ่งเศรษฐกิจ ซึ่งตองใชทุนทางวัฒนธรรมมาสรางคุณคาทางสังคมและเพิ่มมูลคา
ทางเศรษฐกิจใหกับชุมชนประกอบกับรัฐบาลมอบหมายใหกระทรวงวัฒนธรรม พัฒนา
ผลิตภัณฑและธุรกิจบริการดวยทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสรางรายไดใหกับชุมชนทองถิ่นและ
ประเทศชาติ จึงกําหนดจัดโครงการสงเสริมผลิตภัณฑทางวัฒนธรรม (Cultural Product
of Thailand : CPOT) ขึ้น โดยมีวิธีดําเนินการ คือ คัดเลือกสินคา/บริการที่มีเนื้อหาภูมิหลัง
ทางวัฒนธรรมอันแสดงใหเห็นคุณคาของรากวัฒนธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศ จากนั้น
พัฒนาตอยอดผลิตภัณฑดานวัฒนธรรม และจัดแสดง/จําหนายผลิตภัณฑดานวัฒนธรรม
จังหวัดมุกดาหารโดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารไดคัดเลือกสินคาที่มีภูมิหลัง
ทางวัฒนธรรมดานแหลงประวัติศาสตรทางโบราณคดี คือ แหลงโบราณคดีนาอุดม - โนนหนองหอ
อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร จากหลักฐานทางโบราณคดีพบวามีอายุประมาณ
๒,๕๐๐ – ๑,๕๐๐ ปมาแลว จากหลักฐานกอนวัตถุดิบ เบาหลอมดินเผา แมพิมพขวาน
และหุนแกนดินแมพิมพกลองมโหระทึก ซึ่งนับเปนการคนพบครั้งแรกของประเทศไทย ทํา
ใหสันนิษฐานไดวาชุมชนแหงนี้นาจะเปนแหลงผลิตกลองมโหระทึก และชิ้นสวนแกนดิน
แมพิมพกลองมโหระทึกที่นี่มีลายอันเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่น คือ ลายคนสวมขนนกแบบ
นามธรรมคลายลายผีเสื้อ
รับทราบ

๓.1๕ โครงการหมูบา นรักษาศีล 5 ชาวประชาเปน สุข ในดําริของสมเด็จพระมหา
รัชมังคลาจารยผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
มุกดาหาร)
แทนวัฒนธรรมจังหวัด
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมไดสงเสริมใหมีการดําเนินงานโครงการหมูบาน
รักษาศีล ๕ ชาวประชาเปนสุข ในดําริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารยผูปฏิบัติหนาที่
สมเด็จพระสังฆราชตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
จั ง หวั ด มุ ก ดาหารเป น ๑ ใน ๕ จั ง หวั ด นํ า ร อ ง ที่ ไ ด รั บ งบประมาณดํ า เนิ น โครงการ
เปาหมายที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมกําหนด คือ ใหมีหมูบานรักษาศีล ๕ รอยละ ๕๐
ของจํ า นวนหมู บา นในแตละอําเภอ ทั้งนี้ เปาหมายที่จังหวัดมุกดาหารตองดําเนินการ
เพิ่มเติมในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จําแนกเปนรายอําเภอไดดังนี้
๑. อําเภอเมืองมุกดาหาร จํานวน ๓๕ หมูบาน
๒. อําเภอคําชะอี
จํานวน ๓๐ หมูบาน
๓. อําเภอดอนตาล
จํานวน ๓๐ หมูบาน
๔. อําเภอนิคมคําสรอย
จํานวน ๓๐ หมูบาน
๕. อําเภอดงหลวง
จํานวน ๓๐ หมูบาน
๖. อําเภอหวานใหญ
จํานวน ๑๕ หมูบาน
๗. อําเภอหนองสูง
จํานวน ๑๕ หมูบาน
มติที่ประชุม
รับทราบ

๑๗

เกษตรจังหวัด

มติที่ประชุม

๓.1๖ การดํ า เนิ น งานโครงการสร า งรายได และพั ฒ นาการเกษตรแก ชุ ม ชน เพื่ อ
บรรเทาปญหาภัยแลงจังหวัดมุกดาหาร (สํานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร)
สรุปผลความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการสรางรายได และพัฒนาการเกษตร
แกชุมชน เพื่อบรรเทาปญหาภัยแลงจังหวัดมุกดาหาร ดังนี้
1. อําเภอเมืองมุกดาหาร มี 1 ตําบล คือ ตําบลศรีบุญเรือง ชุมชนไมขอรับการ
สนั บ สนุ น เนื่ อ งจากไมมี ศบกต. ดํา เนิน การ พื้ น ที่ การเกษตรมี นอยจํา นวน 250 ไร
ครัวเรือนเกษตรกรนอย จํานวน 29 ครัวเรือน อยูภายใตการปกครองของเทศบาลเมือง
มุกดาหาร และขาดแคลนแรงงานที่จะดําเนินการตามหลักเกณฑเงื่อนไขของโครงการ
๒. โครงการจํานวน 216 โครงการ แยกประเภทได ดังนี้
2.1 การจัดการแหลงน้ําเพื่อการเกษตรของชุมชน จํานวน 151 โครงการ เงิน
36,330,247 บาท
2.2 การผลิตทางการเกษตรและแปรรูปผลผลิตเกษตรเพื่อสรางรายได จํานวน
4 โครงการ เงิน 445,238 บาท
2.3 การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จํานวน 43
โครงการ เงิน 12,237,409 บาท
2.4 การจัดการเพื่อลดความสูญเสียผลผลิตเกษตร จํานวน 18 โครงการ เงิน
2,584,090 บาท
๓. โครงการที่ดําเนิน การแลว 6 โครงการ ไดแก โครงการผลิตปุยหมักชีว ภาพ
โครงการสร า งโรงเรือน เพาะเห็ดขอนขาวและเห็ด นางฟา โครงการลานตากผลผลิ ต
ทางการเกษตร โครงการปรับปรุงฝายน้ําลนหวยคําบอน อําเภอเมืองมุกดาหาร โครงการ
กอสรางฝายน้ําลนหวยขี้หมู อําเภอดงหลวง และโครงการผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมาควบคุม
โรคพืช อําเภอหวานใหญ
รับทราบ

๓.1๗ การจัดงานวันแรงงานแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (สํานักงาน
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร)
สวัสดิการและคุมครองฯ
ด ว ยวั น ที่ ๑ พฤษภาคมของทุ ก ป เป น วั น แรงงานสากล และพระราชบั ญ ญั ติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา 29 ประกอบกับประกาศรัฐมนตรีวาการกระทรวง
แรงงาน กําหนดใหวันที่ 1 พฤษภาคม เปนวันแรงงานแหงชาติ (National Labour Day)
ใหนายจางประกาศกําหนดวันหยุดตามประเพณีใหลูกจางทราบเปนการลวงหนาปหนึ่งไม
นอยกวาสิบสามวัน โดยรวมวันแรงงานแหงชาติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
กําหนดดวย และวันแรงงานแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตรงกับวันศุกรที่
1 พฤษภาคม 2558 สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดมุกดาหารรวมกับ
สวนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานประจําจังหวัดมุกดาหาร สวนราชการทุกสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจทุกแหง องคกรพัฒนาเอกชน สถานประกอบกิจการทุกแหง และประชาชน
ทั่วไปไดกําหนดจัดกิจกรรมการทอดผาปาสามัคคีเพื่อสมทบทุนการกอสรางศาลาปฏิบัติ
ธรรม ณ วัดบรรพตมโนรมย ตําบลศรีบุญเรือง อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
จึ ง ขอเชิ ญ หั ว หน า ส ว นราชการ/รั ฐ วิ ส ากิ จ พร อ มเจ า หนา ที่ ใ นสั ง กั ด ร ว มเป น เจ า ภาพ
ทอดผาปาสามัคคีเนื่องในวันแรงงานแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ การแตงกาย
ชุดสุภาพ
มติที่ประชุม
รับทราบ

๑๘

แทนโยธาธิการฯ



มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

๓.๑๘ สรุปผลการกอสรางพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ณ วั ด รอยพระพุ ทธบาทภูม โนรมย (สํ า นั ก งานโยธาธิ ก ารและผั งเมื องจั งหวั ด
มุกดาหาร)
ความกาวหนาของงานกอสราง รายละเอียดดังนี้
๑. งานผูกเหล็กขึ้นรูปองคพระ ถึงระดับชั้น ๖๐.๑๐ ม. (บริเวณหัวไหล)
๒. เทคอนกรีตผนังองคพระ ถึงระดับความสูง ๕๐.๘๐ 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 8๕.๓๔ ผลงานกอสรางจริง รอยละ ๘๓.๑๐ งานกอสรางชากวา
แผนงาน รอยละ ๒.๒๔
รับทราบ

มติที่ประชุม

เรื่องอื่นๆ
กําหนดการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
กํ า หนดการประชุมกรมการจั งหวัด มุกดาหาร และหัว หนา สว นราชการประจํ า
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕8 วันพฤหัสบดีที่ 2๘ พฤษภาคม ๒๕๕8 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ หองดุสิตา ชั้น ๒ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

ประธาน

ลงชื่อ

(นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผูจดรายงานการประชุม

