รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ หองดุสิตา ชั้น ๒ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด
...............................................................
ผูมาประชุม
1. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
รองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายธวัชชัย ธรรมรักษ
รองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นางสาวรัชณีวรรณ เสวกพิบูลย อัยการจังหวัดมุกดาหาร
4. นายไพทูรย ปนะถา
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
5. ร.ต.อ.พิชิต อวนพล
อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
6. นายณรงคศักดิ์ พลศักดิ์
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
7. นายบุญเรือง เมฆฉิม
แทนหัวหนาสํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
8. นางสุนทรี ใจสุทธิ์
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
9. นายสมเกียรติ ถนอมกิตติ
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
10. นายภพ ภูสมปอง
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
11. นายณัฐวัฒน เกตุจันทร
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
12. นางสาวณัฐชยา ชางแกะ
ทองถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
13. นายสันธาน สรอยสําโรง
นายอําเภอเมืองมุกดาหาร
14. นายเอกราช มณีกรรณ
นายอําเภอคําชะอี
15. นายสมาน ภูบุญลาภ
แทนนายอําเภอดอนตาล
16. นายชํานาญ ชื่นตา
นายอําเภอนิคมคําสรอย
17. นายอนุชา เจริญรักษ
นายอําเภอดงหลวง
18. นายประหยัด คุณมี
แทนนายอําเภอหวานใหญ
19. นายปกรณ กรรณวัลลี
นายอําเภอหนองสูง
20. นายสุรชัย แสนสุข
แทนผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
21. นายอําพล สุดนิคม
ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค สาขามุกดาหาร
22. นางนภสร ทุงสุกใส
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
23. นางสาวจรัสศรี อิฎฐกุล
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
24. นางกาญจนา บุญจันทร
แทนประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
25. นางมธุรส เปรมฤทธิ์
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
26. นางภรณี อินทรีย
แทนผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
27. นายจิณณพิภัทร ชูปญญา
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
28. นายโสภณ นิลกําแหง
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
29. นายปยพงศ นาโสก
หน.ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศฯ
30. นายเชิดชัย อาจวิชัย
หน.ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ ๗๒
31. พ.ต.ท.สมชาย โตเจริญ
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมุกดาหาร
32. นางสาวรวีวรรณ แสนสวาสดิ์
แทน ผอ.สนง.ป.ป.ช. ประจําจังหวัดมุกดาหาร
33. นางสาวปทิตตา เลาหพิบูลรัตนา แทนคลังจังหวัดมุกดาหาร
34. นายสุชาติ ชัยจิตร
ธนารักษพื้นที่มุกดาหาร

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.

นางพิมพสุดา มุกดากาญ
นางเพ็ชรดา นพวรรณ
นายโสรัจ สังขวรรณ
นายชาญศักดิ์ พลหาญ
นายธนพล นามวงคพันธ
วาที่ ร.ต.พิเชษฐ แกวจินดา
นายธีรศักดิ์ สามารถ
นายเชฏฐกฤท วรจันทร
พ.ต.อ.เอกชัย อนันตชัย
พ.ต.อ.สังคม ตัดโส
พ.ต.อ.กวีกฤษฎ ชูวงศเหมือนแท
นางปนอนงค วงศบุญ
นายวสันต ตรุวรรณ
นายนรินทร ทิพยศรี
นายนิคม อุทยารักษ
นางประทิน สีสา
นายสถิตย แสงจันทร
นายวิศิษฏ เหลืองรุงโรจน
นายจักรกฤษณ เปาวิมาน
นายคณิต ไชยสิทธิ์
นายบุญสง ชื่นตา
นายเฉลิมพล เพ็ชรรัตน
นายดนุพล เต็มสิรินันท
นางสาวดวงแกว ดีเลิศ
นายพัฒนพงษ คํามุงคุณ
นางสาวฐิติรัตน แสนสุข
นายโสภณ ยอดพรหม
นายสถาพร ภูพันธเจริญสุข
นายพิทักษ เมืองโคตร
นายราศรี พั่วแพง
นายวสันต นิสัยมั่น
นายธนัทพงศ ธนพุทธิวิโรจน
นายเตีย ที่ดี
นางคําปอน โลหเงิน

69.
70.
71.
72.
73.

นายจงอางศึก ศรีวะสุทธิ์
นายทศพล สุวรรณไตรย
นายบรรดล ขันธุแสง
นายทรงวุฒิ โยวบุตร
นางพรสวรรค ศรีบุรมย

แทนสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
นายดานศุลกากรมุกดาหาร
ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
แทนผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สํานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทนผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
ผกก.ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดมุกดาหาร
ผกก.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร
แทนเกษตรและสหกรณจังหวัดมุกดาหาร
แทนประมงจังหวัดมุกดาหาร
แทนปศุสัตวจังหวัดมุกดาหาร
แทนเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สหกรณจังหวัดมุกดาหาร
แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
หน.สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.โครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดมุกดาหาร
แทน หน.สถานีพัฒนาอาหารสัตวมุกดาหาร
แทน หน.ดานกักกันสัตวมุกดาหาร
แทน ผอ.สนง.กองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวัดมุกดาหาร
หน.กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
ผอ.ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.อุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทนโทรศัพทจังหวัดมุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
แทน ผอ.สํานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณ
ชายแดนมุกดาหาร
แทน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
แทน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนิคมคําสรอย
แทน ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
แทน ผอ.โรงเรียนมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดมุกดาหาร

๓
74. จ.ส.อ.วิเชียร สําราญพรหม
75. นายสายันต บุญลี
76. นายสัจวัฒก วรโยธา
77. นายกมล นัยจิต
78. นางยุภา สุขทองสา
79. นายกิตติทัต สุตธรรม
80. นายพิทักษ ศรีเทียมเงิน
81. นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ
82. นายประวิทย เทพพรรทา
83. นายสรศาสตร ครองยุติ
84. นายสมศักยิ์ บุญทา
85. นายปติ วัฒนรัตน
86. นายสุดเขต จันทรสาขา
87. นางสาวสุพร อดุลยฤทธิกุล
88. นางสาวจุฑาทิพย กลางประพันธ
89. พ.อ.ชัยพัทธ พรธนัชญสกุล
90. พ.ต.วิเชียร ใจคง
91. ร.อ.ประวิทย โชนุพันธ
92. นายแสงทอง อนันตภักดิ์
93. นายสมจิตร ศิริภูธร
94. นายกานต สุวรรณพันธ
95. นายสามารถ สุมนารถ
96. นางสมรัก ศรีคง
97. นายเกียรติพงษ โรคนอย
98. นางสุจิตรา พินดวง
99. นายอิทธิพัทธ โรจนจตุรานนท
100.นายไพบูลย รัตนะเจริญธรรม
101.นางศิริพร เศษแสงศรี
102.นายเกษม ผิวคํา
103.นายมณเทียร วิริยะพันธุ
104.นายรังสรรค ปตถะเมฆ
105.นายชลวิทย นามจันทรา
106.นายชาคริต นาควิเชียร
107.นายเอกสิทธิ์ ศรีลาศักดิ์
108.นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท
109.นายจีรวัฒน อนันตปญญา
110.นางสาวพันระหยา แข็งแรง
111.นายปรมินทร วงศพระลับ
112.นางสุวิมล ศรีนา
113.นางธงชัย โสดา

แทน ผอ.วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ผอ.โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิทยาเขตมุกดาหาร
ผอ.โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
แทน ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดมุกดาหาร
ขนสงจังหวัดมุกดาหาร
แทนผูอํานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
แทนหัวหนาที่ทําการไปรษณียมุกดาหาร
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
พาณิชยจังหวัดมุกดาหาร
การคาภายในจังหวัดมุกดาหาร
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สํานักงานการคาตางประเทศเขต ๙ มุกดาหาร
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.นพค.24
แทน ผบ.หมูเรือที่ 3 นรข.
ประชาสัมพันธจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ มุกดาหาร
แทนพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
หน.สถานีไฟฟาแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดมุกดาหาร
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดมุกดาหาร
แทน หน.ศูนยสํารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
แทน หน.อุทยานแหงชาติภูสระดอกบัว
หน.อุทยานแหงชาติภูผาเทิบ
แทน หน.อุทยานแหงชาติภูผายล
หน.ศูนยปาไมจังหวัดมุกดาหาร
หน.ดานปาไมมุกดาหาร
แทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมุกดาหาร
นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทนประธานหอการคาจังหวัดมุกดาหาร
แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทนประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
แทนประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
แทนประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร

๔
114.นายพรอมพงศ มาพงษ

หัวหนากลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร

ผูไมมาประชุม
1. ผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. รอง ผอ.รมน.จว.มห. (ท.)
3. หน.ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
4. ผอ.สํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดมุกดาหาร
5. ผอ.คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
6. ผูอํานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
7. ผูอํานวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร
8. ผูอํานวยการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขามุกดาหาร
9. ผจก.ธนาคารกรุงไทย
10. ผบ.รอย ตชด.ที่ 234
11. ผกก.10 กองบังคับการตํารวจน้ํา
12. หน.ดานตรวจพืชมุกดาหาร
13. หน.ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดมุกดาหาร
14. หน.สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
15. นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
16. หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
17. หน.อุทยานแหงชาติภูผายล
18. ผอ.สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9 (อุบลราชธานี)
19. หน.สํานักงานเลขานุการลุมน้ําฯ
20. นายกสโมสรไลออนสมุกดาหาร
21. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
22. นายกสมาคมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
23. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา
พิธีการกอนการประชุม

เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธาน
การประชุมกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
๑. พิธีมอบเกียรติบัตรแกนักกีฬาเรือพายที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันเรือพายชิง
ชนะเลิ ศ แห งประเทศไทย ชิ ง ถ ว ยพระราชทานพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยูหั ว
ประจําป ๒๕๕๘ (สํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร)
ดวยสมาคมเรือพายแหงประเทศไทยรวมกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และ
จังหวัดขอนแกนดําเนินการจัดการแขงขันเรือพายชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ชิงถว ย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําป ๒๕๕๘ สนามที่ ๑ ณ เขื่อนอุบลรัตน
อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน ระหวางวันที่ ๑๕ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีการ
แขงขัน ๓ ประเภท ไดแก ๑) เรือกรรเชียง เรือแคนูคยัค ๒) เรือยาว เรือประเพณี ๓) เรือ
ยาวมังกร แบงออกเปน ๓ รุน คือ ๑) รุนทั่วไปไมจํากัดอายุ ๒) รุนเยาวชนอายุไมเกิน ๑๘ ป
และ ๓) รุนยุวชนอายุไมเกิน ๑๕ ป เพื่อพัฒนานักกีฬาเปนลําดับขั้นตามแผนการพัฒนา
นักกีฬาของสมาคม ในการนี้ชมรมเรือพายจังหวัดมุกดาหาร ไดจัดสงนักกีฬาเขารวมการ

๕
แขงขันรายการดังกลาวในนามตัวแทนจังหวัดมุกดาหาร จํานวน ๒ รุน ไดแก รุนเยาวชน
ชาย และประชาชนทั่ว ไปชาย รวมนั กกี ฬาและเจ า หน า ที่ทีม ๓๐ คน ผลการแข งขั น
ปรากฏวาไดรับรางวัล ๒ เหรียญทองแดง จากการแขงขันเรือยาวมังกร ประเภทประชาชน
ทั่วไปชาย ๑๐ ฝพาย ระยะทาง ๒๐๐ และ ๕๐๐ เมตร
๒. พิธีมอบทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนเรียนดีแตยากจน (กองทุนพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนบานดงยาง)
ดวยกองทุนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบานดงยางไดดําเนินการจัดตั้งกองทุนมาตั้งแต
ป พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงปจจุบัน โดยตนปการศึกษาจะมีการมอบทุนใหแกนักเรียนที่เรียนดี
แตยากจน ในปนี้กองทุนฯ มีความประสงคมอบทุนการศึกษาประจําป ๒๕๕๘ ใหนักเรียน
จํานวน ๓๓ คน เพื่อใชจายเปนคาอุปกรณการเรียน และเปนขวัญกําลังใจใหแกนักเรียน
๓. พิธีมอบรางวัลกลุมชาวสวนยาง สกย.ดีเดน (สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทํา
สวนยางจังหวัดมุกดาหาร)
ดวยกระทรวงเกษตรและสหกรณไดมอบหมายใหสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทํา
สวนยางเปนเจาภาพรวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดตรัง จัดงานวันยางพาราแหงชาติ
และงานวันพระยารัษฏาบิดายางพาราไทยที่จังหวัดตรัง ระหวางวันที่ ๒ - ๑๐ เมษายน
๒๕๕๘ ที่ผานมา กิจกรรมที่สําคัญอยางหนึ่งที่สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
ดําเนินการทุกป ไดแก การประกวดกลุมชาวสวนยาง สกย.ดีเดนระดับประเทศ ซึ่งปนี้
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวัดมุกดาหารไดคัดเลือกกลุมชาวสวนยาง
สกย.ที่อยูในความดูแล ไดแก สหกรณยางพารานามวง จํากัด ตั้งอยูหมูที่ ๖ ตําบลดอนตาล
อําเภอดอนตาล เปนกลุมชาวสวนยางดีเดนระดับจังหวัด สงเขาประกวดระดับประเทศ
และได รั บ รางวั ล กลุ ม ระยะพั ฒ นาดี เด น โดยได รั บ โลเ กีย รติ ย ศ พร อมเงิ น สด จํ านวน
๘,๐๐๐ บาท
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงหัวหนาสวนราชการจังหวัดมุกดาหาร
(1) หัวหนาสวนราชการยายไปดํารงตําแหนงจังหวัดอื่น

ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 นายเวชสุวรรณ อาจวิชัย
2

นางสาวพิไลวรรณ เนียมวัน

ตําแหนงเดิม
หัวหนาสํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
มุกดาหาร
สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร

ตําแหนงใหม
ประจําสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
สรรพากรพื้นที่อางทอง

๖
(2) หัวหนาสวนราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม
ชื่อ – สกุล
ตําแหนงเดิม

ลําดับ
ที่
๑ นางสุนทรี ใจสุทธิ์

๒

นายเกียรติพงษ โรคนอย

๓

นางเพ็ชรดา นพวรรณ

4

นายณัฐวัฒน เกตุจันทร

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชํานาญการพิเศษ
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ชัยภูมิ
ผูอํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง
นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ
สํานักงานสรรพากรภาค ๘
จังหวัดเชียงใหม
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
พิเศษ
กลุมงานสถาบันฝกอบรมดาน
สาธารณภัย
สํานักสงเสริมการปองกัน
สาธารณภัย

ตําแหนงใหม
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร

ผูอํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดมุกดาหาร

มติที่ประชุม

รับทราบ

มติที่ประชุม

๑.๒ การนําเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผูบริหารจังหวัดและหนวยงานตางๆ
ในชวงเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ (สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

ประธาน

1.๓ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหารมีความกาวหนาในเรื่องของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมาตามลําดับ
เกี่ยวกับเรื่องขอบเขตพื้นที่ เรื่องที่ดินที่จะนํามาลงทุนนั้นไดขอยุติแลว จังหวัดมุกดาหาร
เสนอพื้ นที่ เขตพั ฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพิ่ม ๖ ตําบล อยูในระหวางที่กระทรวงมหาดไทย
เตรียมการที่จะเสนอที่ประชุม กนพ. ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถากระทรวงมหาดไทย
และ สศช. ดําเนินการทันก็จะไดพื้นที่เพิ่มขึ้นมา ลาสุดวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ผาน
มา ทานนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ มีคําสั่งที่ ๑๗/๒๕๕๘
ได ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ ดิ น ซึ่ ง ได ดํ า เนิ น การพร อ มกั น ทั้ ง ๖ จั งหวั ด ของจั งหวั ด
มุกดาหารไดนําที่ดินของสวนราชการที่ไมไดใชประโยชน ที่บานพรานอน ตําบลคําอาฮวน
อําเภอเมืองมุกดาหาร จํานวน ๑,๐๘๕ ไร ซึ่งขณะนี้ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว ทาน
นายกรัฐมนตรีใชอํานาจตามมาตรา ๔๔ ใหมีการถอนสภาพที่ดินของพื้นที่ ๑,๐๘๕ ไร เปนที่
ราชพัสดุ เพื่อจะนํามาใหการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเชาและใชทําประโยชน
ตอนนี้ อ ยู ใ นขั้ น ตอนที่ ก รมธนารั ก ษ กํ า หนดกฎเกณฑ วิ ธี ก าร ว า อั ต ราค า เช า เท า ไร ซึ่ ง
ระยะเวลาการเชาไดกําหนดไวคราวละ ๕๐ ป สามารถที่จะตอสัญญาไดอีก ในเรื่องสิทธิ
ประโยชนตามประกาศของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน มีประกาศอยู 3 ฉบับ ที่เปน
เรื่องเกี่ยวกับสิทธิประโยชนเปนประกาศฉบับที่ 2/2557 ประกาศฉบับที่ 4/2557 ยังไม
ชัดเจนวาประเภทกลุมกิจการทั่วไปมีเปาหมายวามาลงทุนแลวจะไดสิทธิและการยกเวนภาษี

๗

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

นพ.สสจ.

เงินไดนิติบุคคลอยางไร และมีประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนฉบับลาสุด ฉบับที่
3/2558 ลงวันที่ 23 เมษายน 2558 พูดถึงประเภทกลุมกิจการเปาหมายมีอยู 13 กลุม
กิจการเปาหมาย ของมุกดาหารไดเพียง 5 กลุมกิจการเปาหมาย เกี่ยวกับเรื่องภาคเกษตร
เครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส นิคมอุตสาหกรรม และการทองเที่ยว สวนอําเภอแมสอดได
ครบทั้ง 13 กลุมกิจการ จังหวัดสระแกว 12 กลุมกิจการ จังหวัดตราด 4 กลุมกิจการ และ
จังหวัดสงขลา 6 กลุมกิจการ นอกจากนี้ในสวนที่เราเตรียมการเรื่องโครงสรางพื้นฐาน ไมวา
จะเปนถนน 4 ชองจราจร เชื่อมระหวางจังหวัดจากอําเภอคําชะอีไปบานนาไคร จากตําบล
คําปาหลายไปอําเภอธาตุพนม กรมทางหลวงก็ไดของบประมาณ ป 2559 ไปที่สวนกลาง
แลว ตอนนี้อยูในขั้นตอนที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณ นอกจากนี้ก็เปน
เรื่องการคมนาคมระบบรางรถไฟ ระบบการคมนาคมทางอากาศ ซึ่งเปนเรื่องที่หลายคนถาม
วา สรุปแลวจังหวัดมุกดาหารเลือกจุดไหน ซึ่งเราเสนอไป 2 สวน สวนที่ 1 เปนสนามบิน
เลิงนกทา และสวนที่ ๒ เปนสนามบินภายในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ลาสุดมีบริษัทการ
บินของตากที่สนใจสรางสนามบินในจังหวัดมุกดาหาร คงเปนเรื่องที่อยูในขั้นตอนตัดสินใจวา
การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานการคมนาคมทางถนนระบบรางรถไฟ และการคมนาคมทาง
อากาศนั้นจะลงทุนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารในขั้นตอนใด เวลาใด และฝากทุกทานใหเปน
นักการตลาดชวยเชิญชวนนักลงทุน นักธุรกิจที่สนใจ มาลงทุนในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
ตอนนี้เรามีทุกอยางพรอมแลว ไมวาจะเปนเรื่องขอบเขตพื้นที่ เรื่องสิทธิประโยชน และเรื่อง
โครงสรางพื้นฐานอยูในระหวางการพิจารณาของสวนกลาง ทานจะใชพื้นที่ของตนเอง หรือ
เชาซื้อจากเอกชนทั่วไป หรือจะมาเชาพื้นที่ 1,085 ไรที่บานพรานอน ตําบลคําอาฮวน
ก็ส ามารถดํ า เนิ น การได กรมธนารักษกําลังกําหนดกฎเกณฑ อัตราคาเชา ภายในเดือน
มิถุนายนนาจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการเชาที่ดินของรัฐที่จะนําไปดําเนินการลงทุนใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตอไป
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕8 เมื่อวันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕8
รายงานการประชุมมีจํานวน ๑๘ 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 ๔/๒๕๕8 เมื่อวันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕8
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ สรุปผลการดําเนินงานรับเสด็จสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหนวยแพทย พอ.สว. (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มุกดาหาร)
ดว ยสมเด็จ พระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ประธาน
กิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. เสด็จเยี่ยมหนวยแพทย พอ.สว. และราษฎร พรอมพระราชทาน
ของที่ระลึกแกกรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. ประจําจังหวัดมุกดาหาร
เมื่ อวั น ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรีย นชัย ป ญ ญาวิ ทยานุส รณ ตํ าบลบ านค อ
อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร สรุปผลการดําเนินงานการรับเสด็จฯ ดังนี้
๑. พระราชทานของที่ระลึกแกกรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร
๒. พระราชทานเครื่องแบบนักเรียนแกผูแทนนักเรียนโรงเรียนบานคอ

๘

มติที่ประชุม

แทน หน.สนจ.

มติที่ประชุม

๓. พระราชทานของเด็กเลนและเสื้อแกผูแทนนักเรียนอนุบาล โรงเรียนบานคอ
๔. พระราชทานหนั ง สื อ ธรรมะและของที่ ร ะลึ ก แก ผู ใ หญ บ า นบ า นค อ และ
ผูอํานวยการโรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ
๕. พระราชทานเครื่องนุมหมและยาตําราหลวง แกผูสูงอายุ
๖. พระราชทานของที่ระลึก (เหรียญทอง) แกผูทูลเกลาฯ ถวายเงิน
๗. จั ด หน ว ยแพทย เ คลื่ อ นที่ พอ.สว. ตรวจรั ก ษาโรคทั่ ว ไป บริ ก ารทั น ตกรรม
บริ ก ารแพทย แ ผนไทย ส ง ผู ป ว ยรั ก ษาต อ ผู รั บ คํ า ร อ งขอความช ว ยเหลื อ สงเคราะห
ครอบครัว เจาของสัตวเลี้ยงที่มาขอรับบริการและใหคําปรึกษา และไดรับผูปวยไวเปน
ผูปวยในพระราชานุเคราะหไปรับการรักษาพยาบาล และสงตอตามแพทยระบุไว
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารขอขอบคุณหัวหนาสวนราชการและองคกร
ภาคเอกชนทุกภาคสวนที่เฝารับเสด็จฯ รวมทั้งใหการสนับสนุน ชวยเหลือภารกิจในการรับ
เสด็จฯ ทําใหการรับเสด็จฯ เปนไปดวยความเรียบรอยและสมพระเกียรติ
รับทราบ
3.๒ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอํ า นวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงแนวทางการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติ
การอํ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให
หนวยงานของรัฐที่มีการดําเนินการเขาขายตามมาตรา ๓ ของพระราชบัญญัติฯ จะตอง
จัดทําคูมือสําหรับประชาชนและจัดสงสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ตรวจสอบความเหมาะสม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖
มกราคม ๒๕๕๘ ภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และซักซอมแนวทางการดําเนินการ
จัดทําคูมือสําหรับประชาชน ดังนี้
๑. ขอใหจังหวัดและองคกรปกครองสว นทองถิ่นตรวจสอบความครบถวนของ
ขอบขายงานตามกฎหมายและกฎ ที่อยูในความรับผิดชอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อใหเปนไปตาม
มาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กําหนดใหผูอนุญ าตจัดทําคูมือสําหรับประชาชน และเรงรัด
ดําเนินการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนใหแลวเสร็จ เพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘
๒. สํ า นั กงาน ก.พ.ร. รว มกับ สํานั กงานรัฐ บาลอิเ ล็กทรอนิ กสไดพัฒ นาระบบ
สารสนเทศรองรับการดําเนินการตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งไดจัดทําระบบการจัดสงคูมือสําหรับ
ประชาชนผานระบบสารสนเทศ พรอมทั้งจัดทําคูมือการใชงานระบบฯ เพื่อเปนแนวทาง
ในการดําเนินการ โดยจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดาวนโหลดคูมือ
การใชงานระบบดังกลาวไดที่ www.opdc.go.th
รับทราบ

๙

ผอ.การเลือกตั้งฯ

3.๓ การจัดทํารางรัฐธรรมนูญรางแรก (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดมุกดาหาร)
คณะกรรมาธิ ก ารยกร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ได ย กร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ร า งแรกเสร็ จ แล ว
รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีเจตนารมณในการแกไขปญหาในอดีตและสรางทางเดินไปสูอนาคต
๔ เจตนารมณหลัก คือ
เจตนารมณที่ ๑ คือ สรางพลเมืองใหเปนใหญ
ประการที่ ๑ คือ ตองยกระดับของราษฎรใหเปนพลเมือง ราษฎรนั้นภาษาอังกฤษ
เขาเรียก Subject คือคนซึ่งเปนผูตาม ไมสนใจการเมืองหรืออาจเบื่อการเมืองเพราะถือวา
ไมใชเรื่องของตัว รัฐบาลวาอยางไร นักการเมืองวาอยางไรก็เอาอยางนั้นนี่เรียกวาราษฎร
ราษฎรนั้นจะไมมีสวนรวมในทางการเมือง เพราะเห็นเรื่องการบานสําคัญกวาการเมือง
การทํามาหากินอยางเดียวก็พอแลว เรื่องการเมืองไมเกี่ยว แตคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญตองการจะเห็นราษฎรเปนพลเมือง
ประการที่ ๒ คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ นอกจากยกระดับราษฎรใหเปน
พลเมืองแลว รางรัฐธรรมนูญนี้มีเจตนารมณสรางพลเมืองใหเปนใหญ ก็คือขยายและเพิ่ม
สิทธิตางๆ ซึ่งเปนรางรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่พูดถึงสิทธิมนุษยชนและสิทธิของพลเมือง
ประการที่ ๓ การสร า งพลเมื อ งให เ ป น ใหญ มี ม าตรการคื อ เพิ่ ม การมี ส ว นร ว ม
ทางการเมือง และการบริหาร รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดเพิ่มสวนรวมของพลเมือง และ
ชุมชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะ ในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และใหหนวยงานของรัฐชวยประชาชนจัดทํารางกฎหมาย และรางกฎหมายที่
ประชาชนเสนอนั้น แมจะมีการยุบสภา หรือสภาสิ้นอายุก็ตองพิจารณาตอไป โดยไมตอง
ขอใหรัฐสภาเห็นชอบเหมือนรางของคณะรัฐมนตรี (ครม.) และสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.)
ประการที่ ๔ การสรางพลเมืองใหเปนใหญนั้นไดกําหนดใหมีสมัชชาพลเมืองเปนที่
รวมของผูแทน องคกรชุมชน ประชาสังคม เอกชน นักวิชาการ ปราชญชาวบาน ฯลฯ
เพื่ อ ให ค วามเห็ น ในการบริห ารงานของผู วา ราชการจัง หวัด และองค กรปกครองสว น
ท องถิ่ น เช น การบริ ห ารงานของ อบจ. เทศบาล อบต. และใหมี ส ภาตรวจสอบภาค
พลเมือง ประกอบดวยผูแทนจากสมัชชาพลเมือง ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน เพื่อ
สงเสริมความซื่อตรง ตรวจสอบทุจริต และการผิดจริยธรรมในทุกจังหวัด เปนตน
เจตนารมณที่ ๒ คือ การเมืองใสสะอาดและสมดุล
รางรัฐธรรมนูญนี้มีเจตนารมณ ที่ตองการจะทําใหการเมืองใสสะอาดและสมดุลซึ่งมี
มาตรการ ดังนี้
ขอ ๑ การทํ าใหก ารเมือ งใสสะอาดนั้น เป น รา งรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบับ แรกที่กํา หนด
ลักษณะผูนําทางการเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และระบบพรรคการเมืองที่ดีมีระบบ
บริหารภายในพรรคเปนประชาธิปไตย มีการเงินของพรรคที่รับบริจาคมาและใชเงินโดย
โปรงใส
ขอ ๒ กําหนดใหมีสมัชชาคุณธรรมแหงชาติเปนคนจัดทําประมวลจริยธรรมของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับ
ขอ ๓ กํ า หนดผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ทั้ ง ระดั บ ชาติ และระดั บ ท อ งถิ่ น ต อ งแสดง
หลักฐานการเสียภาษียอนหลังสามป เพื่อใหประชาชนตรวจสอบได
ขอ ๔ กําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลการใชเงินแผนดินของหนวยงานภาครัฐ และ
เอกชนที่มีธุรกรรมกับหนวยงานภาครัฐ เพื่อใหประชาชนตรวจสอบได

๑๐
ขอ ๕ กําหนดใหพลเมืองมีสวนรวม ตรวจสอบการทุจริต และคุมครองผูกระทําการ
ตรวจสอบโดยสุจริต แตหากทําโดยไมสุจริตก็ตองรับโทษเชนกัน
ขอ ๖ ให กกต.เปนผูออกกฎเกณฑควบคุมการเลือกตั้ง และวินิจฉัยใหการเลือกตั้ง
ใหม แตให กกต. เปนผูจัดเลือกตั้ง เพื่อให กกต. ตรวจสอบทั้งผูสมัครที่ซื้อเสีย ง และ
เจาหนาที่จัดเลือกตั้งที่ไมเปนธรรม
ขอ ๗ ให ปปช. มี อํ า นาจตรวจสอบเรื่ อ งสํ า คั ญ จริ ง ๆ คื อ ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทาง
การเมือง และหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง
ขอ ๘ ตั้งแผนกคดีวินัยการคลังและงบประมาณขึ้นในศาลปกครอง
เจตนารมณที่ ๓ คือ หนุนสังคมที่เปนธรรม
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญมีเจตนารมณในการรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให
เปนฉบับปฏิรูปประเทศ ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มีการกําหนดการ
เรื่องการปฏิรูปไวในรัฐธรรมนูญและตองการที่จะหนุนใหเกิดความเปนธรรมขึ้นในสังคม
เจตนารมณที่ ๔ คือ นําชาติสูสันติสุข
เสาประการที่ ๑ คือสรางบทบาท สรางหนาที่ แลวก็ใหโอกาสแกพลเมืองในการที่
จะเปนเจาของอํานาจอธิปไตยมากยิ่งขึ้น
เสาประการที่ ๒ คือ การเมืองแบบผูแทนจะตองมีความใสสะอาดมากขึ้น และ
จะตองมีสมดุลมากขึ้น จะตองนําไปสูการรวมแรงรวมใจของทุกพรรคทุกฝาย
เสาประการที่ ๓ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเปนของพวกเราทุกคน อีกประมาณ ๑ เดือน
ขางหนาก็จะตองใหความเห็นชอบกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ในระหวางนี้ถายังมีความคิดเห็น
อะไรประการใด และอยางไร คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญยินดีรับฟงเสมอ
เสาประการที่ ๔ ประการสุดทาย เรื่องปรองดองสําคัญเพราะจะทําใหการปฏิรูป
ราบรื่นยิ่งขึ้น

แทนคลังจังหวัด

3.๔ การขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๗ เหลือจายกรณีไมมีหนี้
ผูกพันเพื่อนํามาจัดสรรเปนสิ่งจูงใจ (สํานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
กระทรวงการคลังไดอนุมัติใหกันเงินงบประมาณป พ.ศ. 2557 เหลือจาย เพื่อ
นํามาจัดสรรเปนสิ่งจูงใจสําหรับสวนราชการที่คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการใน
ภาพรวมของส ว นราชการตามผลการประเมิน ของสํ านั กงาน ก.พ.ร. มากกวา 3.75
คะแนนขึ้นไป ไดถึงวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม 2558 โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. เงินเหลือจายจากการใชจายเงินเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือจากการดําเนินงาน
ตางๆ ของสวนราชการ ยกเวน งบบุคลากรและงบกลาง และสวนราชการไดดําเนินการ
ชําระหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระใหแกรัฐวิสาหกิจเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ไมรวมถึงเงิน
งบประมาณที่สวนราชการไดรับจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ เพื่อดําเนินงานตาม
แผนงาน
2. คาใชจายการพัฒนาบุคลากรและ/หรือคาใชจายในการพัฒนาองคกรเพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในหนวยงานหรืออํานวยความสะดวก
ในการบริการประชาชน โดยหามไมใหนําไปสมทบรายการคาใชจายที่มีเงินงบประมาณไม
เพียงพอ หรือนําไปใชในการเสริมภาพลักษณขององคกรหรือบุคลากร ฯลฯ ทั้งนี้ คาใชจาย
ดังกลาวจะตองไมเปนคาใชจายในการเดินทางไปศึกษาดูงานในตางประเทศ

๑๑

มติที่ประชุม

แทนคลังจังหวัด

มติที่ประชุม

แทนคลังจังหวัด

3. อนุมัติใหสวนราชการที่ไดรับอนุมัติใหกันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณีไมมีหนี้ผูกพัน
เพื่อนํามาจัดสรรเปนสิ่งจูงใจขยายเวลาเบิกจายเงินดังกลาว ไดถึงวันทําการสุดทายของ
เดือนกันยายน 2558 โดยดําเนินการ ดังนี้
3.1 รับรองวาเงินงบประมาณที่ขอกัน เงิน ไวเบิกเหลื่อมปกรณีไมมีหนี้ผูกพัน
ดังกล า วเป น เงิ น เหลือจายตามคํานิย ามขอ 1 พรอมหนังสือรับ รองจากรัฐ วิส าหกิจ วา
หนวยงานไดชําระคาสาธารณูปโภคเรียบรอยแลว
3.2 คํานวณเงินเหลือจายตามหลักเกณฑที่กําหนดไว โดยระบุรายการใหชัดเจน
วาเปนคาใชจายเพื่อใชในการพัฒนาบุคลากรหรือคาใชจายในการพัฒนาองคกร และแตละ
รายการเปนจํานวนเงินเทาใด เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการสํารองเงินในระบบ
GFMIS
รับทราบ
3.๕ รายงานประมาณการเศรษฐกิ จ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เดื อ นมิ ถุ น ายน ๒๕๕๘
(สํานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
สํานักงานคลังจังหวัดมุกดาหารไดประเมินภาวะเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารเดือน
มิถุนายน 2558 คาดการณวาเศรษฐกิจจะมีแนวโนมหดตัว โดยคาดวาจะหดตัวจากดาน
อุปทานภาคเกษตรกรรม ดานอุปสงคจากการใชจายภาครัฐ ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรม
ภาคการบริ ก าร การบริ โ ภคภาคเอกชน การลงทุ น ภาคเอกชน และการค า ชายแดน
ขยายตั ว สํ า หรั บ ด า นเสถียรภาพเศรษฐกิ จ จังหวัด อั ตราเงิน เฟอทั่ว ไปปรับ ตัว ลดลง
เล็กนอย
รับทราบ
3.๖ มาตรการเร ง รั ด การใช จ า ยเงิ น งบประมาณ ป ง บประมาณ พ.ศ. 2558
(สํานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
(๑) เปาหมายการเบิกจายตามมติ ครม. แยกเปนรายไตรมาส
งบลงทุน
งบภาพรวม
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
%
เบิกจาย
ณ ๒5 พฤษภาคม ๒๕๕๘
เปาหมาย
(ประเทศ)
งบประมาณ เบิกจาย รอยละ
งบประจํา 1,952.97 ๑,666.47 85.33
32
งบลงทุน 1,525.52 712.98 46.74
๗๔
56
รวม
๓,478.49 2,379.45 ๖8.40
๗๖
62

๑๒
(๓) สรุปผลการเบิกจายงบจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
หนวย : ลานบาท
เบิกจาย
ลําดับการ
รายการ
%
ณ ๒5 พฤษภาคม ๒๕๕๘
เบิกจาย
เปาหมาย
(ประเทศ)
งบประมาณ เบิกจาย รอยละ
งบประจํา
๔๐.๑๗
๑3.28 33.06
๗3
งบลงทุน
๙๗.๗๐
62.10 63.56
๗๔
๒2
รวม
๑๓๗.๘๗
75.38 54.67
๗๖
๒9
(๔) สรุปผลการเบิกจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘
หนวย : ลานบาท
เบิกจาย ณ ๒5 พฤษภาคม ๒๕๕๘
ลําดับ
อําเภอ
จํานวนโครงการที่ งบประมาณ เบิกจาย
รอยละ
ที่
ไดรับจัดสรร
๑
หวานใหญ
๑๑
๑๕.๐๓
11.18
๖๔.๒๕
๒
ดอนตาล
๙
๑๕.๘๑
10.21
64.58
๓
หนองสูง
๕
๗.๔๒
4.01
53.97
๔ นิคมคําสรอย
๑๐
๑๘.๔๖
7.08
๒๗.๒๐
๕
ดงหลวง
๙
๒๑.๒๓
6.71
31.64
๖
เมือง
๕๐
๑๕๐.๕๕
๑7.05
11.32
๗
คําชะอี
๑๓
๒๖.๑๗
4.32
16.53
รวม
๑๐๗
๒๕๔.๖๗
60.56
23.78
มติที่ประชุม
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มติที่ประชุม

รับทราบ
3.7 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร อัญมณีชายโขง เชื่อมโยง AEC (สํานักงาน
คลังจังหวัดมุกดาหาร)
กระทรวงการคลังกําหนดการจัดงาน CCO-MOF สัญจร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดมุกดาหาร เพื่อสื่อสารนโยบายของกระทรวงการคลังไปสูผูปฏิบัติไดอยางถูกตอง
ชั ด เจน ในการสร า งความเชื่ อ มั่ น การขั บ เคลื่ อ นนโยบายในการดํ า เนิ น งานของ
กระทรวงการคลังและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอยางตอเนื่อง ดังนี้
๑. จั ดเสวนา “เขตพัฒ นาเศรษฐกิ จ พิเ ศษมุ กดาหาร อั ญ มณี ช ายโขง เชื่อมโยง
AEC” ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองแมโขง โรงแรมริเวอร ซิตี้
จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร โดยปลั ด กระทรวงการคลั ง ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ส ว นภู มิ ภ าค คบจ.
มุกดาหาร
๒. จัดงานกระชับความสัมพันธระหวางผูบริหารระดับสูงของสวนกลาง และสวน
ภูมิภาค “CCO - MOF สัญจร ออนซอนอีสาน” ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา
๑๘.๓๐ น. ณ ห อ งริ เ วอร แกรนด บอลรู โรงแรมริ เ วอร ซิ ตี้ จั ง หวั ดมุ ก ดาหาร โดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังพรอมดวยคณะผูบริหารระดับสูงเขารวมงาน
รับทราบ

๑๓

พัฒนาการจังหวัด

3.๘ สรุปความกาวหนาตามโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน กรณี
ยากจน เจ็บปวย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ป 2558 (สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
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 ๘ ครัวเรือนเปนประจําทุก
เดื อน สํ า หรั บ ครั ว เรือนที่เพิ่มใหม ๑ ครัว เรือน อยูร ะหวางการประสานกับ เจาหนา ที่
สาธารณสุขในการออกติดตามเยี่ยมเยียนใหกําลังใจแกผูปวย
๒. ดานอาหาร ครัวเรือนเปาหมายไดรับการสนับสนุนวัสดุปจจัยการผลิตแลวจาก
กองทุนชวยเหลือผูยากจน เจ็บปวย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร จํานวน ๒6 ราย
เปนเงินทั้งสิ้น 173,290 บาท ซึ่งหนวยงานรับผิดชอบไดมอบหมายใหเจาหนาที่ ออก
ติดตาม สนับสนุน การประกอบอาชีพของครัวเรือนเปาหมายอยางตอเนื่อง เมื่อวันที่ ๒๑
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผูวาราชการจังหวัดมุกดาหารไดอนุมัติเงินกองทุนชวยเหลือผูยากจน
เจ็บปวย พิการอนาถา จังหวัดมุกดาหาร เพิ่มเติม จํานวน ๓ ครัวเรือน
๓. ดานที่อยูอาศัย ครัวเรือนผูประสบปญหาดานที่อยูอาศัย ป 2558 มีจํานวน
ทั้งสิ้น ๒3 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 ๘ หลัง ไดแก
3.1 นายบุญธรรม จันปุม บานนาขาม ตําบลนาอุดม อําเภอนิคมคําสรอย มอบ
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 โดยผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
3.2 นายคี พรหมพินิจ บานมะนาว ตําบลพังแดง อําเภอดงหลวง มอบเมื่อ
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ โดยกรมทหารราบที่ ๓ จังหวัดสกลนคร
3.3 นางลําไพ ลอดซอง ชุมชนตาดแคน เทศบาลเมืองมุกดาหาร อําเภอเมือง
มุกดาหาร มอบเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ โดยผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
3.4 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
3.5 นายบุญถึง สีน้ําเงิน บานนาหวา ตําบลนาสะเม็ง อําเภอดอนตาล จังหวัด
มุกดาหาร มอบเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ โดยผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
3.6 นางอรพิ น ไชยป ต ถา บ านงิ้ ว ตํา บลโนนยาง อํ า เภอหนองสู ง จั ง หวั ด
มุกดาหาร มอบเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ โดยผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
3.7 นายดอลจ สาธรณ บานโคกสูง ตําบลคําอาฮวน อําเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวั ดมุ กดาหาร มอบเมื่อวัน ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ โดยกรมทหารราบที่ ๓ จังหวัด
สกลนคร

๑๔

มติที่ประชุม

พัฒนาการจังหวัด

3.8 นายกลม ทองนอย บานคําบง ตําบลดงเย็น อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด
มุกดาหาร มอบเมื่อวันที่ 2๘ เมษายน ๒๕๕๘ โดยกรมทหารราบที่ ๓ จังหวัดสกลนคร
๔. ดานเครื่องนุงหม สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
มุ กดาหารได พิจ ารณาให ความช ว ยเหลือ เป น เงิน สด ครัว เรือ นละ ๒,๐๐๐ บาท และ
บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารพิจาณาใหความชวยเหลือเปนสิ่งของ เครื่อง
อุปโภคบริโภค เครื่องนุงหม ซึ่งขณะนี้มีครัวเรือนเปาหมายไดรับเงิน สิ่งของครบทั้ง ๒3
รายแลว และเมื่อวัน ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัดมุกดาหารไดมอบรถสามลอโยกใหแกนายสมบัติ ทองชิน ซึ่งพิการขา เปน
บุตรชายของ นางทอง ทองชิน บานดอน ตําบลบางทรายนอย อําเภอหวานใหญ จํานวน ๑ คัน
รับทราบ
3.๙ สรุปผลการดําเนินโครงการจัดแสดงและจําหนายผลิตภัณฑ OTOP สานสัมพันธ
สองแผนดิน จังหวัดมุกดาหาร - สะหวันนะเขต (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
มุกดาหาร)
จังหวั ดมุ กดาหารกําหนดจัดโครงการแสดงและจําหนายผลิตภัณฑ OTOP สาน
สัมพันธสองแผนดิน มุกดาหาร – สะหวันนะเขต ป ๒๕๕๘ ระหวางวันศุกรที่ ๘ ถึง วันศุกรที่
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ศู น ย แ สดงสิ น ค า สะหวั น - ไอเทค แขวงสะหวั น นะเขต
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยบูรณาการการจัดงานรวมกับ
สํานักงานพาณิชยจังหวัดมุกดาหาร และสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ OTOP ใหเปนที่ยอมรับใน
ระดั บ สากล เพิ่ ม ช อ งทางการจํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ OTOP ในพื้ น ที่ ป ระเทศเพื่ อ นบ า น
สงเสริมและสนับสนุนใหผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ไดเรียนรูดานการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานผลิตภัณฑ OTOP และดานการบริหารจัดการตลาดกับกลุมประเทศเพื่อน
บ า น ตลอดจนส ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ ด า นการค า และความร ว มมื อ ระหว า งประเทศ
กลุมเปาหมายประกอบดวย ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ของจังหวัดมุกดาหาร ๔๓ กลุม
ผู ป ระกอบการ OTOP จากจั ง หวั ด กลุ ม สนุ ก จํ า นวน ๑๓ กลุ ม เครื อ ข า ย OTOP
ตางจังหวัด ๑๔ กลุม และผูผลิต ผูประกอบการ ODOP สปป.ลาว จํานวน ๖ กลุม รวม
ทั้งสิ้น ๗๖ กลุม จํานวน ๗๕ บูท มาแสดงและจําหนายซึ่งกิจกรรมภายในงานมีกิจกรรม
สงเสริมการขาย เชน การแสดงคอนเสิรต การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบานของอีสาน และ
สปป.ลาว มีบูทชวนชิม ไดแก สมตํา ไกยาง กวยเตี๋ยว และกุยชายทอด
ยอดผู เข าชมงาน จํานวน ๖,๔๐๐ คน เฉลี่ยวันละ ๘๐๐ คน ยอดจําหนายรวม
ทั้งสิ้น ๓,๐๔๗,๕๗๘ บาท โดยแยกรายละเอียดได ดังนี้
๑. สินคาจากจังหวัดมุกดาหาร เปนเงิน ๑,๔๖๐,๖๓๕ บาท
๒. สินคา ODOP จาก สปป.ลาว เปนเงิน ๑๖๒,๔๑๐ บาท
๓. สินคาจากตางจังหวัด เปนเงิน ๑,๔๒๔,๕๓๓ บาท
สินคาที่มียอดจําหนายสูง ๕ อันดับแรก ไดแก ผาไหมแพรวาจากจังหวัดกาฬสินธุ
ผาไหมจากจังหวัดมหาสาคาม ตะกราสานพลาสติกจากจังหวัดมุกดาหาร ผาพันคอจาก
จังหวัดมุกดาหาร และกลุมแปรรูปอาหารจากจังหวัดมุกดาหาร

๑๕

มติที่ประชุม

พัฒนาการจังหวัด

มติที่ประชุม

สําหรับสินคาที่มียอดจําหนายต่ํา ๕ อันดับ ไดแก ชาผักหวานจากอําเภอดงหลวง
ชมรมอาหารจากจังหวัดมุกดาหาร ผายอมครามจากอําเภอดอนตาล กระเชาเถาวัลย จาก
อําเภอเมืองมุกดาหาร และขาวฮางงอกจากอําเภอดงหลวง ทั้งนี้เนื่องจากเปนผลิตภัณฑ
ใหมที่เพิ่งเปดตัว ทําใหผูซื้อไมกลาที่จะนํามารับประทาน
ในสวนของสินคาที่ผูบริโภคใหความสนใจ ไดแก ผลิตภัณฑสมุนไพรดานความงาม
น้ําสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เบาะนวดไฟฟา ขาวเมา และมะขามหวาน ซึ่งสินคาที่มียอดสั่งซื้อ
จากงานดังกลาว คือ กลุมทําน้ําดื่มสมุนไพรวานหางจระเข ของอําเภอนิคมคําสรอย ที่มี
ยอดสั่ง ๑,๐๐๐ ขวดตอเดือน
รับทราบ
3.๑๐ การดําเนินการตลาดนัด ชุมชน ไทยชวยไทย คนไทยยิ้มได จังหวัดมุกดาหาร
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ จังหวัดมุกดาหารโดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
มุกดาหาร ดํ า เนิ น การเปดตลาดนัดชุมชน ไทยชว ยไทย คนไทยยิ้มได จํานวน ๒ แห ง
ในวั น ศุ ก ร ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในพื้ น ที่ อํ า เภอนิ ค มคํ า สร อ ย และอํ า เภอเมื อ ง
มุกดาหาร ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
๑. วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
มอบหมายใหนายอําเภอนิคมคําสรอยเปนผูแทนเปดตลาดนัดชุมชน ไทยชวยไทย คนไทย
ยิ้มได จังหวัดมุกดาหาร ณ ลานหนาศูนยแสดงและจําหนายผลิตภัณฑ OTOP อําเภอนิคม
คําสรอย ซึ่งมีผูผลิต ผูประกอบการ OTOP เขารวม ๒๕ ราย กลุมเกษตรกร ๑๘ ราย สวน
ราชการ ๓ แหง (อบต.โชคชัย (ไกดํา), ประมงอําเภอ(ปลา), เกษตรอําเภอ(ไกพันธไข)) รวม
๔๖ ราย ภายในงาน มีกิจกรรมสงเสริมการเลนดนตรีพื้นบาน (หมอลํา) สาธิตอาชีพ อาทิ
การทําไมกวาดดอกหญา น้ํายาอเนกประสงค การสานตะกรา เปนตน มีผูเขารวมกิจกรรม
๓๕๐ คน ยอดจําหนาย รวม ๓๒,๕๐๐ บาท โดยกําหนดจัดทุกวันศุกรของสัปดาห
๒. วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. ผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
มอบหมายนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหารเปนผูแทนเปดตลาด
นัดชุมชน ไทยชวยไทย คนไทยยิ้มได จังหวัดมุกดาหาร ณ ตลาดนัดชุมชน Farm Outlet
บานกุดโงง หมู ๕ ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีกลุม
ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP จํานวน ๒๐ ราย กลุมวิสาหกิจชุมชน ๖ ราย และเกษตรกร
๔๐ ราย รวมทั้งสิ้น ๖๖ ราย ทั้งนี้ไดกําหนดดําเนินการจําหนายรวมกับตลาด Farm
Outlet โดยกลุมผูผลิต ผูประกอบการ OTOP จะนําสินคามาจําหนายทุกวันอังคาร โดย
ภายในงานมีกิจกรรมสงเสริมการขายดนตรีพื้นบาน (หมอลํา) มีผูเขารวมกิจกรรม ๕๗๐ คน
ยอดจําหนาย รวม ๘๘,๙๐๐ บาท
สรุปจังหวัดมุกดาหารไดดําเนินการเปดตลาดนัดชุมชน ไทยชวยไทย คนไทยยิ้มได
อยางเปนทางการ รวม ๔ แหง คือ (๑) ตลาดนัดชุมชน ไทยชวยไทย คนไทยยิ้มได ขาง
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร จําหนายทุกวันศุกร (๒) ตลาดนัด OTOP ชุมชน คนหนองสูง
ไทยชวยไทย คนไทยยิ้มได ณ ศูนยแสดงและจําหนายผลิตภัณฑ OTOP อําเภอหนองสูง
จําหนายทุกวันเสาร (๓) ตลาดนัดชุมชนอําเภอนิคมคําสรอย ณ ลานหนาศูนยแสดงและ
จําหนายผลิตภัณฑ OTOP จําหนายทุกวันศุกร และ (๔) ตลาดสินคาชุมชน Farm Outlet
ณ ตลาดนัดชุมชน Farm Outlet บานกุดโงง จําหนายทุกวันอังคาร
รับทราบ

๑๖

พาณิชยจังหวัด

มติที่ประชุม

วัฒนธรรมจังหวัด

3.๑๑ การจัดงาน “ตลาดนัดการคาชายแดน คนริมโขง” (สํานักงานพาณิชยจังหวัด
มุกดาหาร)
สํานักงานพาณิชยจังหวัดมุกดาหารไดกําหนดจัดกิจกรรมแสดงและจําหนายสินคา
งาน “ตลาดนัดการคาชายแดน คนริมโขง” ระหวางวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2558
ณ บริเวณถนนเหมลา แยกที่วาการอําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมภายในงาน
ประกอบดวย
1. การแสดงและจําหนายสินคาจากผูประกอบการ OTOP/SMEs ประเภทผาและ
เครื่องแตงกาย อาหารชวนชิม ของใช ของตกแตง ของที่ระลึก และสินคาอุปโภคบริโภคที่
จํ า เป น ต อ การครองชี พ จากจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร รวมทั้ ง ผู ป ระกอบการในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ จํานวน 80 คูหา
2. การแสดงศิ ล ปวั ฒ นธรรม กิ จ กรรมบั น เทิ ง และดนตรี เพื่ อ เป น การ
ประชาสัมพันธตลอดหวงระยะเวลาการจัดงาน
จึงขอเชิญชวนสวนราชการ/หนวยงานเขารวมพิธีเปดงานฯ ในวันที่ 29 พฤษภาคม
2558 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณถนนเหมลา แยกที่วาการอําเภอดอนตาล จังหวัด
มุกดาหาร
รับทราบ
๓.1๒ โครงการจัดงาน “สัปดาหวิสาขบูชาและอัฏฐมีบูชา สานสัมพันธไมตรีอาเซียน
ในมิติพระพุทธศาสนา ประจําป ๒๕๕๘ จังหวัดมุกดาหาร – แขวงสะหวันนะเขต”
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
สํ า นั ก งานวั ฒ นธรรมจัง หวั ดมุ กดาหารรว มกั บ คณะสงฆจั งหวัด มุก ดาหาร สภา
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร และสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการ
จัดงาน “สัปดาหวิสาขบูชาและอัฏฐมีบูชาสานสัมพันธไมตรีอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนา
ประจํา ป ๒๕๕๘ ของจังหวัดมุ กดาหาร – แขวงสะหวัน นะเขต” ระหวา งวัน ที่ ๑ – ๓
มิถุน ายน ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุป ระสงคเพื่อพัฒ นาความรวมมือในกิจการศาสนา เผยแผ
หลักธรรมคําสอนทางศาสนาในระดับทองถิ่นและระดับชาติ แลกเปลี่ยนเรียนรูและชมการ
แสดงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นและประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งใหผูเขารวมโครงการเห็น
ความสําคัญของการดํารงตนในการปฏิบัติตามหลักธรรม คานิยม ๑๒ ประการ และนอม
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต โดยใชมิติศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมมาสงเสริมใหเกิดความสัมพันธอันดีตอกัน กิจกรรมที่ดําเนินการ ไดแก
๑. กิจกรรมทําบุญตักบาตรสองฝงโขง ณ วัดไซยะพูม แขวงสะหวันนะเขต
2. กิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการวันวิสาขบูชาและวันอัฏฐมีบูชา
๓. กิจกรรมสาธิตการจัดโตะหมูบูชา สาธิตการทําเครื่องสักการะตามประเพณีของ
สปป.ลาว
๔. กิจกรรมประกวดการทําพานบายศรีเยาวชน
5. กิ จ กรรมเวี ย นเที ย นและแสดงตนเป น พุ ท ธมามกะของเด็ ก เยาวชน และ
ประชาชนสองฝงโขง
๖. กิจกรรมปฏิบัติธรรมของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชนจากสองฝงโขง
๗. กิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระสงฆจากแขวงสะหวันนะเขตและจังหวัด
มุกดาหาร

๑๗

มติที่ประชุม

วัฒนธรรมจังหวัด

มติที่ประชุม

แทนเกษตรจังหวัด

มติที่ประชุม

กําหนดพิธีเปดโครงการวันจันทรที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วัด
ศรีบุญเรือง ตําบลศรีบุญเรือง อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จึงขอเชิญชวนสวน
ราชการนําบุคลากรในสังกัดรวมบําเพ็ญความดี เสริมสรางความเปนสิริมงคลแกชีวิต โดย
เขารวมกิจกรรมดังกลาวดวยความพรอมเพรียงกัน การแตงกาย ชุดขาวปฏิบัติธรรม ชุดผาไทย
หรือชุดสุภาพ
รับทราบ
๓.1๓ การจัดงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสําคัญ
สากลของโลก และวันอัฏฐมีบูชา ประจําป ๒๕๕๘ จังหวัดมุกดาหาร (สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร)
สํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร กํ า หนดจั ด งานสั ป ดาห ส ง เสริ ม
พระพุทธศาสนา เนื่ องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลกและวันอัฏ ฐมีบูช า
ประจําป 2558 จังหวัดมุกดาหาร ระหวางวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2558 ณ
วัดปาวิเวกวัฒนาราม (ธ) อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมประกอบดวย
1. พิ ธี ถ วายดอกไม ธู ป เที ย นและฟ ง พระธรรมเทศนา ในวั น อาทิ ต ย ที่ 31
พฤษภาคม 2558 เวลา 18.30 น. เปนตนไป
2. พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ในวันจันทรที่ 1 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น.
เปนตนไป
จึงขอเชิญชวนสว นราชการ/หนวยงาน เขารวมพิ ธีฯ การแตงกายชุดขาวปฏิบัติ
ธรรม หรือชุดสุภาพ
รับทราบ
๓.1๔ การดํ า เนิ น งานโครงการสร า งรายได และพั ฒ นาการเกษตรแก ชุ ม ชน เพื่ อ
บรรเทาปญหาภัยแลงจังหวัดมุกดาหาร (สํานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร)
สรุปผลความกาวหนาการดําเนินงานโครงการสรางรายไดและพัฒนาการเกษตรแก
ชุมชนเพื่อบรรเทาปญหาภัยแลง จังหวัดมุกดาหาร ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
1. ไดรับอนุมัติดําเนินการ จํานวน 216 โครงการ 52 ตําบล เงิน 51,596,984 บาท
2. สํ า นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด มุ ก ดาหารโอนเข า บั ญ ชี ศู น ย บ ริ ก ารและถ า ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.) เรียบรอยแลว ทั้งหมดทั้งสิ้นคิดเปนรอยละ 100
3. ศบกต. โอนเขาบัญชีกลุม/องคกรเกษตรกรเรียบรอยแลว คิดเปนรอยละ 100
4. ในจํานวน 216 โครงการ มีแผนดําเนินการในระหวางวันที่ 11 พฤษภาคม – 15
มิถุนายน 2558 เสร็จสิ้นรอยละ 100 ทั้งเอกสารและการเบิกจายงบประมาณ
5. ปจจุบัน (21 พฤษภาคม 2558) ความกาวหนาการดําเนินงานโครงการคิดเปน
รอยละ 50
6. โครงการดํ า เนิ น การเสร็ จ แล ว 13 โครงการ 6 ศบกต. ใน 4 อํ า เภอ
งบประมาณทั้งสิ้น 2,902,385 บาท ดังนี้
6.1 อําเภอเมือง จํานวน 4 โครงการ 2 ศบกต.
6.2 อําเภอคําชะอี 2 โครงการ 1 ศบกต.
6.3 อําเภอดงหลวง 2 โครงการ 1 ศบกต.
6.4 อําเภอนิคมคําสรอย 5 โครงการ 2 ศบกต.
รับทราบ

๑๘

มติที่ประชุม

๓.1๕ สรุ ป รายงานสถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน ประจํ า เดื อ น เมษายน ๒๕๕๘
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือนเมษายน 2558 ดังนี้
๑. เกิดอุบัติเหตุ จํานวน 56 ครั้ง
๒. ผูบาดเจ็บ
จํานวน 57 ราย
๓. ผูเสียชีวิต
จํานวน 3 ราย
๔. ยอดสะสมของผูเสีย ชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เปรียบเทียบกับ คาเฉลี่ย ของ
ผูเสียชีวิต 3 ปยอนหลัง (ป 2555, 2556, 2557) มีผูเสียชีวิตเฉลี่ย ๓๙ ราย
๕. ผูเสียชีวิตในป ๒๕๕๘ (นับจากมกราคม – เมษายน ๒๕๕๘) รวม ๑6 ราย
รับทราบ

วัฒนธรรมจังหวัด

๓.๑๖ โครงการผูวาฯ พาเยี่ยมวัดทําบุญ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ จังหวัด
มุกดาหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เดือนมิถุนายน 2558 (สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
ปฏิทินการจัดกิจกรรมเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘

หน.สนง.ปภ.จ.

วัน เดือน ป
อังคาร ๙ มิ.ย. ๕๘

จันทร ๑๕

อังคาร ๓๐

สถานที่
เจาภาพ
วัดศรีฐาน รพ.มุกดาหาร/สนง.สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ตําบลเหลาหมี และหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข/
อําเภอดอนตาล สโมสรไลออนสมุกดาหาร/วิทยาลัยเทคโนโลยี
มุกดาหาร/อําเภอดอนตาล/อบต.เหลาหมี/ผูนํา
ชุมชนในพื้นที่ตําบลเหลาหมี/สถานศึกษาในพื้นที่
ตําบลเหลาหมี/สภาวัฒนธรรมอําเภอดอนตาล/
สภาวัฒนธรรมตําบลเหลาหมี/ วิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจัดการดอนตาล
มิ.ย. ๕๘ วัดศรีมุกดา สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร/สนง.ขนสง
ตําบล
จังหวัดมุกดาหาร/แขวงทางหลวงมุกดาหาร/การ
มุกดาหาร ไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร/การประปา
อําเภอเมือง สวนภูมิภาคสาขามุกดาหาร/ไปรษณียจังหวัด
มุกดาหาร มุกดาหาร/บริษัท ที.โอ.ที มุกดาหาร/กองรอย
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓๔/อ.เมืองมุกดาหาร/
ผูนําชุมชนในพื้นที่วัด/ร.ร.เมืองใหม/สภาวัฒนธรรม
อ.เมืองมุกดาหาร/คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด
มิ.ย. ๕๘ วัดโพธิ์ศรีแดง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร/
ตําบลนาสีนวน สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร/อ.เมืองมุกดาหาร/
อําเภอเมือง เทศบาลตําบลนาสีนวน/ผูนําชุมชนในพื้นที่วัด/สภา
มุกดาหาร วัฒนธรรม อ.เมืองมุกดาหาร/สภาวัฒนธรรม
จังหวัดมุกดาหาร/สภาวัฒนธรรม ต.นาสีนวน/
สมาคมอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร/
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด/หอการคาจังหวัด

มติที่ประชุม

รับทราบ

หมายเหตุ

๑๙
๓.1๗ ประชาสัมพันธการแจกจายกลาไมของสถานีเพาะชํากลาไมจังหวัดมุกดาหาร
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ศูนยปาไมจังหวัดมุกดาหาร)
หน.ศูนยปาไมจังหวัด
สถานี เพาะชํา กลาไมจังหวัดมุกดาหาร สังกัดสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๗
(ขอนแกน) ไดรับแผนปฏิบัติงานเพาะชํากลาไม เพื่อสนับสนุนการปลูกตนไมใหกับสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ ศาสนสถาน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งโครงการปลูกตนไมของ
จังหวัด กลาไมที่แจกจายมีจํานวน ๒๗ ชนิด จํานวน ๒๘๔,๐๐๐ กลา ดังนี้
1. กลาไมทั่วไป จํานวน ๒๒ ชนิด จํานวน ๒๒๐,๐๐๐ กลา
2. กลาไมขนาดใหญ จํานวน ๑๕ ชนิด จํานวน ๔๐,๐๐๐ กลา
3. กลาไมรากลอย จํานวน ๖ ชนิด จํานวน ๒๔,๐๐๐ กลา
หลักเกณฑและจํานวนที่แจกจาย
1. สําหรับประชาชนทั่วไป จายรายละไมเกิน ๑,๕๐๐ กลา/ป
2. สวนราชการ เอกชน ศาสนสถาน จายไมเกิน ๑๐,๐๐๐ กลา/ป
หลักฐานประกอบการขอสนับสนุนกลาไม
กรณีประชาชนทั่วไป
1. บัตรประจําตัวประชาชน
๒. สําเนาหลักฐานที่ดินที่ปลูก
สวนราชการ
1. หนังสือจากหนวยงาน
2. กรณี ข อสนั บ สนุ น กล า ไม ๒,๐๐๐ กล า ขึ้ น ไป ต อ งมี โ ครงการปลู ก ต น ไม
ประกอบดวย
มติที่ประชุม
รับทราบ

แทนประมงจังหวัด

มติที่ประชุม

๓.1๘ การคัดเลือกปลาหรือสัตวน้ําประจําจังหวัดมุกดาหาร (สํานักงานประมงจังหวัด
มุกดาหาร)
กรมประมงไดมีนโยบายที่จะดํารงความหลากหลายทางธรรมชาติ (Biodiversity)
ของปลาหรือสัตวน้ําที่มีกระจายอยูทั่วไปตามแหลงน้ําตางๆ ในประเทศไทย โดยใหดํารง
อยู อย างยั่งยืน คูกับจังหวัดทุกจังหวัด จึงมีนโยบายใหแตล ะจังหวัดดําเนินการสืบ เสาะ
คนควา และสืบประวัติชนิดปลาหรือสัตวน้ําในพื้นที่ของจังหวัดเพื่อใหเปนปลาหรือสัตวน้ํา
ประจําจังหวัด
สํ า นั ก งานประมงจั ง หวั ด มุ ก ดาหารร ว มกั บ ศู น ย วิ จั ย และพั ฒ นาประมงน้ํ า จื ด
มุกดาหารทําการคัดเลือก “ปลากดแกว” เปนปลาประจําจังหวัดมุกดาหาร เนื่องจากเปน
ปลาที่ พบได ตามแม น้ําโขง แหลง น้ําต างๆ ภายในจั งหวัดมุ กดาหาร โดยปลาชนิ ดนี้ มี
ลักษณะลําตัวมีสีเทาออนอมฟาหรือเขียวมะกอก ทองสีจาง ครีบหางและครีบอื่น ๆ มี สี
แดงสดหรือสีสมสด ไมมีแถบขาวบนขอบครีบหางสวนบนเหมือนปลากดชนิดอื่น ขนาดโต
เต็มที่ประมาณ 1.5 เมตร มีน้ําหนักไดถึง 100 กิโลกรัม แตที่พบโดยเฉลี่ยจะมีขนาด
ประมาณ 50 - 60 เซนติเมตร นิยมนํามาบริโภคโดยการปรุงสด ลวก จิ้ม หรือยํา มีราคา
คอนขางแพง มีการเพาะเลี้ยงเปนกระชังอยูริมแมน้ําสายใหญบางสาย และยังเลี้ยงเปน
ปลาสวยงามไดอีกดวย จัดเปนปลาที่มีราคาสูงชนิดหนึ่ง
รับทราบ

๒๐

แทนโยธาธิการฯ

มติที่ประชุม

๓.๑๙ สรุปผลการกอสรางพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ณ วั ด รอยพระพุ ทธบาทภูม โนรมย (สํ า นั ก งานโยธาธิ ก ารและผั งเมื องจั งหวั ด
มุกดาหาร)
ความกาวหนาของงานกอสราง รายละเอียดดังนี้
๑. งานหลอคอนกรีตนิ้วมือขององคพระฯ แลวเสร็จ
๒. เทคอนกรีตและฉาบผิวพระบาทองคพระฯ แลวเสร็จ
๓. ผูกเหล็กควบคุมขนาดองคพระฯ ถึงชวงคอ
๔. เทคอนกรีตองคพระฯ ถึงบริเวณอก
๕. กอสรางคานและเสาภายในองคพระฯ ถึงระดับไหล
๖. กอสรางโครงสรางองคพระฯ ชวงแขนทั้งสองขาง
๗. เพิ่มความสูงของทาวเวอรเครนเปน 70 ม. และจะเพิ่มระดับจนถึงระดับ 90 ม.
เมื่อกอสรางถึงเศียรพระฯ ซึ่งจะมีระดับสูงกวาองคพระประมาณ 4 ม.
ผลการดําเนินงานผูรับจางสงมอบงานแลว 1๙ งวด จากทั้งหมด 32 งวด เบิกจาย
แลวเปนจํานวนเงินรวม 2๙,๕๔๖,๒๒๐ บาท คิดเปนรอยละ ๖๖ ของราคาคากอสราง
แผนงานกอสราง รอยละ 8๕.๓๔ ผลงานกอสรางจริง รอยละ ๘๕ งานกอสรางชากวา
แผนงาน รอยละ ๐.๓๔
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ
๔.๑ งานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร (สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร)
อุตสาหกรรมจังหวัด
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหารกําหนดจัดงานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร
ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ บริษัท รับเบอรแลนด โปรดักส จํากัด
ตําบลบางทรายใหญ อําเภอเมืองมุกดาหาร โดยเปนเจาภาพรวมกับหนวยงานกระทรวง
พาณิ ช ย ในจั งหวั ดมุ กดาหาร และภาคเอกชน คือ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
หอการคาจังหวัดมุกดาหาร จึงขอเชิญชวนสวนราชการและหนวยงานเขารวมงานตาม
วันและเวลาดังกลาว
มติที่ประชุม
รับทราบ

แทนปลัดจังหวัด

มติที่ประชุม

๔.๒ การดําเนินงานโครงการนายอําเภอแหวนเพชร และโครงการคัดเลือกปลัดอําเภอ
ดีเดน (ปลัดอําเภอแหวนทองคํา) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ (ที่ทําการปกครองจังหวัด
มุกดาหาร)
ด ว ยกรมการปกครองได จั ด ทํ า โครงการนายอํ า เภอแหวนเพชร และโครงการ
คั ด เลื อ กปลั ด อํ า เภอดี เ ด น (ปลั ด อํ า เภอแหวนทองคํ า ) ประจํ า ป พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี
เปาหมายเพื่อพิจารณาคัดเลือกนายอําเภอ และปลัดอําเภอผูซึ่งมีความรูความสามารถ มี
คุ ณธรรม และมี ผ ลการปฏิบัติงานดีเดน เปน ที่ป ระจักษและไดรับ การยอมรับ จากสว น
ราชการ และประชาชนในพื้นที่อยางแทจริงเพื่อคัดเลือกนายอําเภอที่มีผลงานดีเดนเปน
นายอําเภอแหวนเพชร และคัดเลือกปลัดอําเภอที่มีผ ลงานดีเดน เปนปลัดอําเภอดีเดน
(ปลัดอําเภอแหวนทองคํา) เขารับรางวัลและประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงมหาดไทย
จึงขอประชาสัมพันธใหกับสวนราชการ และหนวยงานพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อตาม
โครงการดังกลาว
รับทราบ

๒๑

มติที่ประชุม

๔.๓ กําหนดการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
กํ า หนดการประชุมกรมการจั งหวัด มุกดาหาร และหัว หนา สว นราชการประจํ า
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๖/๒๕๕8 วันจันทรที่ 2๙ มิถุนายน ๒๕๕8 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ หองดุสิตา ชั้น ๒ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

ประธาน

ลงชื่อ

(นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผูจดรายงานการประชุม

