รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายยงยุทธ สิงห์ธวัช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายอนันต์ศักดิ์ อบแสงทอง
แทนอัยการจังหวัดมุกดาหาร
4. นายไพทูรย์ ปินะถา
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
5. ร.ต.อ.พิชิต อวนพล
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
6. นายสมเพชร สร้อยสระคู
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
7. นายวิศิษฐ์ โพธิ์ไทรย์
แทนหัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
8. นางสุนทรี ใจสุทธิ์
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
9. นางสาวผ่องพรรณ นาเอก
แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
10. นายวิชัย เพ็ญดี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
11. นายณัฐวัฒน์ เกตุจันทร์
หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
12. นายธนาคม ไหลเจริญกิจ
แทนท้องถิน่ จังหวัดมุกดาหาร
13. นายสันธาน สร้อยสาโรง
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
14. นายเอกราช มณีกรรณ์
นายอาเภอคาชะอี
15. นายมนตรา กอซอ
นายอาเภอดอนตาล
16. นายชานาญ ชื่นตา
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
17. นายสมพร มณีรัตน์
นายอาเภอดงหลวง
18. นายปกรณ์ กรรณวัลลี
นายอาเภอหนองสูง
19. นายปรีชา วัฒนพงษ์
แทนผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
20. นายอาพล สุดนิคม
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขามุกดาหาร
21. นางอรวรรณ หินตะ
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
22. นางสาวจรัสศรี อิฏฐกุล
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
23. นางอรุณี ศรีประจันทร์
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
24. นายสว่าง วีรกิจบริการ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
25. นายไกรสิทธิ์ ศรีสาราญ
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
26. นายวิทยา วัฒนเรืองโกวิท
แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
27. นายบัญชา ผลานุวงษ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
28. นายเชิดชัย อาจวิชัย
หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ ๗๒
29. นายนเรศ สุวรรณกูฏ
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
30. นางสาวรวีวรรณ แสนสวาสดิ์
แทนผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดมุกดาหาร
31. นางศศกร ลออศรีสกุลไชย
คลังจังหวัดมุกดาหาร
32. นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร

๒
33.
34.
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.

นายชวการ มาฆะวงศ์
นายขวัญชัย ธนพรไพศาล
นายวิศวะ ปิติสุขสมบัติ
นายพิทยา นาผล
นายทวี ฤทธิเสน
นางจิราพร ศรีบูรพา
นางสาวอรทัย บุตรศรี
พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง
พ.ต.ท.หญิง นิรบล วิชัย
นางปิ่นอนงค์ วงศ์บุญ
นางสมัย สวัสดิพละ
นายนรินทร์ ทิพยศรี
นายกมล ปภุสโร
ส.ต.อ.อรุณ ศรีนาทม
นางกัญจนา สาระรัตน์
นายคณิต ไชยสิทธิ์
นายไทยทวี ลีลาพจน์สกุล
นายวิมศักดิ์ รัชอินทร์
นายวิชชาเยนทร์ เวชอนันต์
นายวิรัตน์ สิทธิชัย
นางสาวฐิติรัตน์ แสนสุข
นายอุดร ลุนาบุตร
นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข
นายพิทักษ์ เมืองโคตร
นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณไตรย์
นายวสันต์ นิสัยมั่น
นายจรณเดช บุปผาชาติ
นางสาวสร้อย สกุลเด็น
นางเพชรรัตน์ แก้วเหล่ายูง
นายสนอง แสนเสร็จ
นายกิมหงวน อุทัย
นายสมปอง ทองศรี
นายทรงวุฒิ โยวบุตร
นายอัครเจตน์ สีหะวงษ์
จ.ส.อ.วิเชียร สาราญพรหม
นายสายันต์ บุญลี
นายสุพจน์ เขตอนันต์
นางยุภา สุขทองสา
นายปิยะ โยมา

สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
แทนสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
ผู้อานวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
ผบ.ร้อย ตชด.ที่ ๒๓๔
แทน ผกก.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทนประมงจังหวัดมุกดาหาร
แทนปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
แทนสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
แทน หน.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
แทน หน.สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
แทน หน.ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
ผอ.สนง.กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดมุกดาหาร
หน.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
แทน ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.อุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทนโทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร.
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
แทน ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
แทน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
แทน ผอ.โรงเรียนมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ผอ.โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
แทน ผอ.โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
แทน ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดมุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

๓
72. นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์
73. นายโกศล จันทพันธ์
74. นายเดชา แสงสุวรรณ
75. นายสรศาสตร์ ครองยุติ
76. นายสมศักยิ์ บุญทา
77. นายปิติ วัฒนรัตน์
78. พ.อ.สุดใจ แพงพรมมา
79. พ.ต.ตระกูล ตระกูลสม
80. น.ท.อมรศักดิ์ ชนะศึก
81. นายแสงทอง อนันตภักดิ์
82. นายชัยวัฒย์ บุญชวลิต
83. นายสุรกฤษฏ์ วงศ์วราภัทร์
84. นายสามารถ สุมนารถ
85. นางสมรัก ศรีคง
86. นางสาวขวัญฤดี ธงยศ
87. นางสุจิตรา พินดวง
88. นายอิทธิพัทธ์ โรจน์จตุรานนท์
89. นางสาวจริญญา วันทาวงศ์
90. นายพิงค์พันธ์ คานา
91. นางศิริพร เศษแสงศรี
92. นายเดชา มีแยบ
93. นายผดุง คามุงคุณ
94. นายรังสรรค์ ปัตถะเมฆ
95. นายปริรัตน์ อาจวิชัย
96. นายชาคริต นาควิเชียร
97. นายเอกสิทธิ์ ศรีลาศักดิ์
98. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์
99. นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
100.นายกิตติรัตน์ กุลตังวัฒนา
101.นางวรลักษณ์ บุตรธิเดช
102.นางธงชัย โสดา

ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.นพค.๒๔
แทน ผบ.หมู่เรือที่ ๓ นรข.
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ มุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสถานีไฟฟูาแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
แทน หน.ศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
หน.อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
แทน หน.อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
แทน หน.อุทยานแห่งชาติภูผายล
แทน ปุาไม้จังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าด่านปุาไม้มุกดาหาร
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทนประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
แทนประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ไม่มาประชุม
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายธวัชชัย ธรรมรักษ์)
2. รอง ผอ.รมน.จว.มห. (ท.)
3. นายอาเภอหว้านใหญ่
4. หัวศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
5. หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
6. ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

๔
7. ผอ.คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
8. ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
9. ผู้อานวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
10. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย
11. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
12. ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
13. ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
14. ผกก.๑๐ กองบังคับการตารวจน้า
15. เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
16. ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
17. ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดมุกดาหาร
18. หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
19. หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
20. ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายบริหารการศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
21. ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
22. ปุาไม้จังหวัดมุกดาหาร
23. ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
24. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มน้าฯ
25. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
26. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
27. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
28. นายกสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
29. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
30. ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา

เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสรสิ ท ธิ์ ฤทธิ์ ส รไกร ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ประธาน
การประชุมกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

พิธีการก่อนการประชุม
๑. พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แก่บุคคลผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อ
กิจการกองอาสารักษาดินแดน (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได้จัดสร้างเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”
ขึ้น เป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนเครื่องหมายฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องหมาย
แก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เพื่อมอบให้กับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสา
รั ก ษาดิ น แดน และผู้ ป ระกอบคุ ณ ประโยชน์ ต่ อ กิ จ การกองอาสารั ก ษาดิ น แดนและ
ประเทศชาติเป็นส่วนรวม ในการนี้ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได้พิจารณา

๕
มอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้กับ นายสมพร มณีรัตน์ นายอาเภอดงหลวง
ผู้ทาคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวม เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ
2. พิธีมอบโล่รางวัลโครงการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ระดับอาเภอดีเด่น และโครงการคัดเลือกสุขาดีเด่นตามเกณฑ์มาตรฐานบริการ
อาเภอ..ยิ้ม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ด้ว ยกรมการปกครองได้จั ดทาโครงการเพื่อ ส่ งเสริมศั กยภาพการปฏิบั ติงานของ
อาเภอและการบริการประชาชน จานวน ๒ โครงการ ได้แก่
๑. โครงการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริระดับอาเภอ
ดี เ ด่ น ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้ ทุ ก อ าเภอจั ด ตั้ ง ศู น ย์ เ รี ย นรู้ อั น
เนื่องมาจากพระราชดาริระดับอาเภอ เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประชาชนในพื้นที่ และให้จัดกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริระดับอาเภออย่างต่อเนื่อง จังหวัดมุกดาหารได้
พิจารณาคัดเลือกให้ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริระดับอาเภอดีเด่น
ระดับจังหวัด คือ อาเภอนิคมคาสร้อย
๒. โครงการคัดเลื อกสุ ขาดี เด่นตามเกณฑ์ มาตรฐานบริการอาเภอ..ยิ้ม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับการให้บริการ และ
สร้างมาตรฐานการรักษาความสะอาดห้องสุขาของอาเภอ รวมทั้งให้ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการได้รับความสะดวกและเกิดความประทับใจ โดยอาเภอที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด
คือ อาเภอนิคมคาสร้อย
3. พิธีมอบโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้าน
สวย เมืองสุข) ประจาปี ๒๕๕๘ ระดับจังหวัด (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยกรมการปกครองได้ดาเนินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข)
ประจาปี ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจและเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิบัติงานให้แก่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ทั่วประเทศ
แบ่งออกเป็นระดับอาเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ ผลการ
คัดเลือกหมู่บ้านตามโครงการคัดคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจาปี
๒๕๕๘ ระดับจังหวัด ดังนี้
๑. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านภู ตาบลบ้านเปูา อาเภอหนองสูง
๒. รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ บ้านแข้ ตาบลบ้านค้อ อาเภอคาชะอี
๓. รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ บ้านนาแพง ตาบลหว้านใหญ่ อาเภอหว้านใหญ่
๔. รางวัลชมเชย ได้แก่ บ้านผึ่งแดด ตาบลผึ่งแดด อาเภอเมืองมุกดาหาร
๕. รางวัลชมเชย ได้แก่ บ้านชัยเจริญ ตาบลกกแดด อาเภอนิคมคาสร้อย
๖. รางวัลชมเชย ได้แก่ บ้านนาสะโน ตาบลนาสะเม็ง อาเภอดอนตาล
๗. รางวัลชมเชย ได้แก่ บ้านหนองหมากสุก ตาบลดงหลวง อาเภอดงหลวง

๖
4. พิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ (สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหารได้รับการ
ประสานจากมู ล นิ ธิ ร าชประชานุ เ คราะห์ จั ด พิ ธี ม อบทุ น การศึ ก ษาพระราชทานเพื่ อ
การศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กนักเรียนทั้งสองคนที่บิดาประสบสาธารณภัย ประเภทวาตภัย
(ฟู า ผ่ า บิ ด าเสี ย ชี วิ ต ) เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และได้ รั บ ทุ น พระราชทาน
การศึกษาสงเคราะห์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๗ เป็นต้นมา ดังนี้
๑. นางสาวปรี ย าวรรณ ปริ ปุ ร ณะ ก าลั ง ศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๕ โรงเรี ย น
มุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร
๒. เด็กชายวัชรพล ปริปุรณะ กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนดอนตาล
วิทยา อาเภอดอนตาล
สาหรับเงินทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ได้
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของนักเรียนแต่ละราย จานวน ๗,๕๐๐ บาท แล้ว
๕. พิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และใบประกาศเกียรติคุณศูนย์
พัฒนาครอบครัวตาบลไร้ความรุนแรง (สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดมุกดาหาร)
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ กาหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทุกระดับให้เป็นไปอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความช่วยเหลือ
๒. เพื่อเรียกร้องแทนคนพิการให้ได้รับสิ ทธิประโยชน์ การเลือกปฏิบัติโ ดยไม่เป็น
ธรรมต่อคนพิการ
๓. ให้บริการช่วยขั้นพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ การส่งเสริมด้านอาชีพ/ฝึกอาชีพ
และการหางานให้แก่คนพิการ
๔. เพื่ อ ให้ ค นพิ ก ารได้ รั บ การดู แ ลรั ก ษาพยาบาล ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ หรื อ ได้ รั บ
เครื่องช่วยความพิการ
๕. ประสานกับหน่วยงานภาครัฐอื่นให้ความช่วยเหลือตามประเภทความพิการ
จังหวัดมุกดาหารได้อนุญาตให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จานวน ๒ ศูนย์
ดังนี้
๑. ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริการส่วนตาบลกุดแข้ อาเภอเมืองมุกดาหาร
๒. ศูน ย์ บ ริ การคนพิ การทั่ว ไปส านัก งานเทศบาลตาบลค าปุา หลาย อ าเภอเมื อ ง
มุกดาหาร
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหารขอมอบใบประกาศ
เกียรติคุณศูนย์พัฒนาครอบครัวตาบลไร้ความรุนแรง จานวน ๑๔ ศูนย์ ดังนี้
๑. เทศบาลตาบลคาอาฮวน
๒. เทศบาลตาบลดงเย็น
๓. องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแข้

๗
๔. องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโคก
๕. องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสก
๖. องค์การบริหารส่วนตาบลคาชะอี
๗. องค์การบริหารส่วนตาบลปุาไร่
๘. องค์การบริหารส่วนตาบลนาอุดม
๙. องค์การบริหารส่วนตาบลกกแดง
๑๐. องค์การบริหารส่วนตาบลนากอก
๑๑. เทศบาลตาบลหนองแคน
๑๒. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
๑๓. องค์การบริหารส่วนตาบลหว้านใหญ่
๑๔. องค์การบริหารส่วนตาบลโนนยาง
๖. พิ ธี ม อบเกี ย รติ บั ต รผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น ผู้ ท าคุ ณ ประโยชน์ ต่ อ กระทรวง
วัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดมุกดาหาร)
ด้ ว ยกระทรวงวั ฒ นธรรมได้ คั ด เลื อ กผู้ ท าคุ ณ ประโยชน์ ต่ อ กระทรวงวั ฒ นธรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลและ
องค์กรที่ดาเนินงาน และส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมที่เกิดประโยชน์แก่
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งจังหวัดมุ กดาหารมีผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทา
คุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับประเทศ และเข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแล้วเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร จานวน ๒ ราย ได้แก่
๑. ผู้ ท าคุ ณ ประโยชน์ ต่ อ กระทรวงวั ฒ นธรรมประเภทบุ ค คล ด้ า นศาสนา คื อ
พระครูนิคมธรรมนาถ เจ้าอาวาสวัดนิคมเกษตร เจ้า คณะตาบลหว้านใหญ่ เขต ๒ ตาบล
ดงหมู อาเภอหว้านใหญ่
๒. ผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประเภทองค์กร ได้แก่ โรงเรียนร่มเกล้า
อาเภอดงหลวง
สาหรับผู้ได้รับการคัดเลือกให้เ ป็นผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับ
จังหวัด มีจานวน ๑๔ ราย ดังนี้
๑. ผู้ ท าคุ ณ ประโยชน์ ฯ ด้ า นวั ฒ นธรรม ได้ แ ก่ นายพศิ ณ ศั ก ดิ์ กลางประพั น ธ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพรานอ้น อาเภอเมืองมุกดาหาร
๒. ผู้ทาคุณประโยชน์ ด้านศิลปะ ได้แก่ นายอนุชิต ศรีสุวรรณ์ ครูวิทยฐานะชานาญการ
พิเศษ โรงเรียนดอนตาลวิทยา อาเภอดอนตาล
๓. ผู้ทาคุณประโยชน์ฯ ประเภทเด็ก ได้แก่ เด็กชายวัชระ สุคาภา เด็กหญิงวิชชุอร
เหง้าโอสา เด็กหญิงเก็จมณี ปักฤทัย เด็กหญิงจตุพร สุคาภา และเด็กหญิงอนงค์นาฏ
เชื้อคาจันทร์
๔. ผู้ทาคุณประโยชน์ฯ ประเภทเยาวชน ได้แก่ นายนพรัตน์ เชื้อคาจันทร์ นางสาว
กัญญารัตน์ เชื้อคาจันทร์ นางสาววาสนา วงค์กระโซ่ นายปิยะราช ตรงดี และนางสาว
กฤติยา เชื้อคาจันทร์

๘
๕. ผู้ทาคุณประโยชน์ฯ ด้านการเฝูาระวังทางวัฒ นธรรม ประเภทบุคคล ได้แก่
นายประภาส สุขขา ประเภทสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนมุกดาลัย
๗. พิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณการประกวดคัดเลือกเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๘ (สานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายให้ดาเนินการประกวดคัดเลือกเกษตรกรและ
สถาบั น เกษตรกรดี เ ด่ น ระดั บ จั ง หวั ด ปี 2558 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ า งขวั ญ
กาลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนทราบ โดย
ทั่วกัน การประกวดดังกล่าวได้ดาเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
๑. เกษตรกรและสถาบันเกษตรดีเด่น ประเภทบุคคล
๑.๑ เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทานา
รางวัลชนะเลิศ นางหวางใจ พิกุลศรี ตาบลนาโพธิ์ไทร อาเภอดอนตาล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางเจนจิรา คามุงคุณ ตาบลชะโนดน้อย อาเภอดงหลวง
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายอภินันท์ โพธิ์แดง ตาบลปุงขาม อาเภอหว้านใหญ่
๑.๒ เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทาสวน
รางวัลชนะเลิศ นางสาวจริงใจ สุขรี่ ตาบลนาสะเม็ง อาเภอดอนตาล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายกอนแก้ว ปัททุม ตาบลโนนยาง อาเภอหนองสูง
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายวันชัย พ่ออามาตย์ ตาบลพังแดง อาเภอดงหลวง
๑.๓ เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทาไร่
รางวัลชนะเลิศ นางสิริมาศ แสนเพ็ง ตาบลดงหมู อาเภอหว้านใหญ่
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายบุญนา สุวรรณพันธ์ ตาบลเหล่าหมี อาเภอดอนตาล
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางล้อม ผาสุก ตาบลน้าเที่ยง อาเภอคาชะอี
๑.๔ เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม
รางวัลชนะเลิศ นายทองคา สายโรจน์ ตาบลกกแดง อาเภอนิคมคาสร้อย
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายสมัคร สุวรรณพันธ์ ตาบลนาโสก อาเภอเมือง
มุกดาหาร
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายสมัย ทองใจ ตาบลหนองสูงใต้ อาเภอหนองสูง
๒. สถาบันเกษตรกรดีเด่น
๒.๑ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น
รางวัลชนะเลิศ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกสว่าง ตาบลเหล่าหมี อาเภอ
ดอนตาล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงมะแหน่ง ตาบลหนองสูง
อาเภอหนองสูง
รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 2 กลุ่ ม แม่ บ้ า นเกษตรกรบ้ า นด่ า นมน ต าบลนิ ค ม
คาสร้อย อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
๒.๒ กลุ่มยุวเกษตรดีเด่น
รางวัลชนะเลิศ นายธงชัย ทองรัตน์ โรงเรียนบ้านปุาไร่ ตาบลปุาไร่ อาเภอ
ดอนตาล

๙
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เด็กหญิงบัณฑิตา อาจวิชัย โรงเรียนบ้านเปูา - ปุาแสด
ตาบลบ้านเปูา อาเภอหนองสูง
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เด็กชายภานุเดช เถาว์ชาลี โรงเรียน ตชด.การท่า
อากาศยานแห่งประเทศไทย ตาบลกกตูม อาเภอดงหลวง
๒.๓ สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรดีเด่น
รางวัลชนะเลิศ นายธงชัย ทองรัตน์ โรงเรียนบ้านปุาไร่ ตาบลปุาไร่ อาเภอ
ดอนตาล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เด็กหญิงบัณฑิตา อาจวิชัย โรงเรียนบ้านเปูา - ปุาแสด
ตาบลบ้านเปูา อาเภอหนองสูง
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เด็กชายภานุเดช เถาว์ชาลี โรงเรียน ตชด.การท่า
อากาศยานแห่งประเทศไทย ตาบลกกตูม อาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
๒.๔ ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น
รางวัล ชนะเลิ ศ นายวั ฒ นา แพงกั ล ยา ครูวิ ท ยาฐานะช านาญการพิ เ ศษ
โรงเรียนบ้านปุาไร่ ตาบลปุาไร่ อาเภอดอนตาล
รองชนะเลิ ศ อันดับที่ 1 นายสุ ดตา ไตรยวงค์ ครูวิทยาฐานะช านาญการ
พิเศษ โรงเรียนบ้านเปูา - ปุาแสด ตาบลบ้านเปูา อาเภอหนองสูง
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายธีระพงษ์ ดลรัศมี ครูผู้สอน โรงเรียน ตชด. การ
ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ตาบลกกตูม อาเภอดงหลวง
๒.๕ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิดีเด่น
รางวัลชนะเลิศ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตาบลหนองบัว อาเภอ
ดงหลวง
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตาบลโพนทราย
อาเภอเมืองมุกดาหาร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ -ไม่ม-ี
๒.๖ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวอื่นๆ ดีเด่น
รางวัลชนะเลิศ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตาบลปุาไร่ อาเภอดอนตาล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตาบลนากอก
อาเภอนิคมคาสร้อย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ -ไม่ม-ี
๘. พิธีมอบใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดมุกดาหาร)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดทามาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบ
ทางสังคมของธุรกิจไทย หรือที่เรียกว่า มรท. 8001 – 2546 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน
2546 และปรับปรุงเป็น มรท. 8001 – 2553 โดยกาหนดให้สถานประกอบกิจการ
ทุกประเภทและทุก ขนาด โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง กิจ การส่ ง ออกหรื อที่ เกี่ย วเนื่อง ได้น า
ข้อกาหนดไปปฏิบัติด้วยความสมัครใจ โดยมีจุดมุ่งหมายให้สถานประกอบกิจการเกิด
ภาพลั กษณ์ที่ดี และนาหนังสื อรับรองนี้แสดงต่อคู่ค้าและได้รับการยอมรับ ทาให้ ล ด
อุป สรรคทางการค้ า เกี่ย วกั บ มาตรฐานแรงงาน และช่ ว ยยกระดั บคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ

๑๐
แรงงานอีกด้วย โดยสถานประกอบกิจการสามารถลดอัตราการประสบอันตรายลงได้
และลูกจ้างมีขวัญกาลังใจในการทางาน มีความร่วมมืออันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
ช่ ว ยควบคุ ม ความสู ญ เสี ย เพิ่ ม ผลผลิ ต น าไปสู่ ค วามมั่ น คงของธุ ร กิ จ ซึ่ ง ในจั ง หวั ด
มุกดาหารมีสถานประกอบกิจการ 1 แห่ง คือ บริษัท พรีเมียร์ ควอลิตี้ สตาร์ช จากัด
ได้รับใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม ซึ่งอายุการรับรอง 3 ปี
นับตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2561
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
(1) หัวหน้าส่วนราชการย้ายไปดารงตาแหน่งจังหวัดอื่น

ลาดับ
ที่
1
๒
๓
๔
๕

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่งเดิม

ตาแหน่งใหม่

นางณิทฐา แสวงทอง
นายสมเกียรติ ถนอมกิตติ
นางศศกร ลออศรีสกุลไชย
พันเอกชัยพัทธ์ พรธนัชญ์สกุล
พันเอกจักรพงษ์ นวลชื่น

๖

พันตารวจโทสมชาย โตเจริญ

หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
คลังจังหวัดมุกดาหาร
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการ
เคลื่อนที่ ๒๔
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
จังหวัดมุกดาหาร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
คลังจังหวัดอุทัยธานี
สัสดีจังหวัดยโสธร
นายทหารปฏิบัติการประจา
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
รองผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
จังหวัดขอนแก่น

(๒) หัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
๑ นายสมเพชร สร้อยสระคู
๒
๓

นางอรุณี ศรีประจันทร์
นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ

๔

พันเอกสุดใจ แพงพรมมา

๕

พันเอกจตุรภัทร วงศ์ศรีเผือก

๖
๗

นาวาโทอมรศักดิ์ ชนะศึก
นายนเรศ สุวรรณกูฏ

ตาแหน่งเดิม
นายอาเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร
ประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชานาญการ
สานักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
รองหัวหน้ากองกาลังพล
มณฑลทหารบกที่ ๒๒
ผู้อานวยการกองซ่อมบารุง
สานักงานสนับสนุน
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีเรือเขมราฐ
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
จังหวัดยโสธร

ตาแหน่งใหม่
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการ
เคลื่อนที่ ๒๔
หัวหน้าสถานีเรือมุกดาหาร
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
จังหวัดมุกดาหาร

๑๑
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
๘ นายกิมหงวน อุทัย
๙

นายสมปอง ทองศรี

ตาแหน่งเดิม

ตาแหน่งใหม่

ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและ รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ
การจัดการดอนตาล
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ
ดอนตาล

มติที่ประชุม

รับทราบ

มติที่ประชุม

๑.๒ การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

ประธาน

๑.๓ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมาผมได้ไปร่วมประชุมกับนายกรัฐมนตรีที่ทาเนียบ
รัฐ บาล เป็น การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ของ
จั ง หวั ด มุ ก ดาหารก็ จ ะเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งกิ จ การเปู า หมายที่ จ ะได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ เ พิ่ ม เติ ม
ประเภทกิจ การทั่ ว ไป อี ก ๑๐ รายการ ส่ ว นเรื่ องอั ตราค่ าเช่ าที่ ป ระชุ มก็ ม อบหมายให้
กรมธนารักษ์ไปทบทวนใหม่ว่าจะเก็บอัตราค่าเช่าเท่าไร ในเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ของจังหวัดมุกดาหารก็ขอสรุปง่ายๆ เพื่อความเข้าใจ ดังนี้ ประเด็นที่ ๑ เรื่องขอบเขตพื้นที่
จังหวัดมุกดาหารจะอยู่ที่ ๓ อาเภอ ๑๑ ตาบล คือ อาเภอหว้านใหญ่ ๔ ตาบล อาเภอเมือง
มุกดาหาร ๕ ตาบล และอาเภอดอนตาล ๒ ตาบล พื้นที่จานวน ๓๖๑,๕๔๒ ไร่ ส่วนพื้นที่ที่
ขอเพิ่ ม เติ ม ไป คื อ อ าเภอค าชะอี แ ละอ าเภอนิ ค มค าสร้ อ ยนั้ น ที่ ป ระชุ ม ได้ ส รุ ป ว่ า ให้
ดาเนินการในส่วนพื้นที่เดิมไปก่อน ว่าการดาเนินการและสถานการณ์จะเป็นอย่างไรบ้าง
ประเด็นที่ ๒ เรื่องสิทธิประโยชน์ BOI ได้ให้สิทธิประโยชน์ที่จะจูงใจนักลงทุน คือกิจการ
เปูาหมาย ไม่ว่าจะเป็นเกษตร ไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์ โลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว
และกิจการทั่วไปเพิ่มเติมอีก ๑๐ รายการ ประเด็นที่ ๓ เรื่องที่ดิน จังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่
จานวน ๑,๐๘๕ ไร่ ที่บ้านพรานอ้น ตาบลคาอาฮวน ซึ่งจะนามาให้เอกชนเช่าได้ ตอนนี้ก็
ต้องรอความชัดเจนเรื่องอัตราค่าเช่า ซึ่ง นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กรมธนารักษ์ไป
ทบทวนก่อน ได้รายละเอียดชัดเจนก็จะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมาเช่า ในส่วนของการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ยังจะไม่ลงทุนที่จังหวัดมุกดาหารแต่จะไปลงทุนที่
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก และอาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ก่อน ประเด็น ที่ ๔
เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ผมได้ไปพบปะกับกรรมการหอการค้า
จังหวัดและสภาอุตสาหกรรมจังหวัด พูดถึงภาพรวมของเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเรา
จะได้ร่วมกันพัฒนาจังหวัดต่อไป ด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นถนน ๔ ช่องจราจร จาก
ตาบลคาปุาหลาย อาเภอเมืองมุกดาหารไปที่บ้านต้อง อาเภอธาตุพนม หรือจะเป็นเส้นจาก
อาเภอคาชะอี ไปที่บ้านนาไคร้ อาเภอกุฉินารายณ์ ต้องรอดูความชัดเจนอีกที และเรื่อง
สนามบินว่าจะเป็นที่อาเภอเลิงนกทาหรือที่ไหน จังหวัด ก็ได้เสนอผ่านกระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงคมนาคมไปแล้ว ล่าสุดประชุม กรอ.จังหวัด เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ผมก็
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ได้ลงนามในหนังสือส่งส่วนกลางไปแล้ว ว่า กรอ.จังหวัด ประกอบไปด้วยส่วนราชการ และ
เอกชน เห็นพ้องร่วมกันที่จะผลักดันในเรื่องสนามบิน และเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติก็ได้เชิญจังหวัดมุกดาหาร อานาจเจริญ และยโสธร ไปพูดคุยกัน ที่อาเภอ
เลิงนกทา ผมก็ได้นาคณะส่วนราชการไปพูดคุยด้วยส่วนรายละเอียดความก้าวหน้าที่ชัดเจน
จะนามาเสนอในโอกาสต่อไป ส่วนเรื่องของรถไฟก็ต้องรอนโยบายของรัฐบาลที่จะพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง และผมได้มอบท่านรองยงยุทธฯ และคณะทางานไปจัดทาแผนแม่บทเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษก็คงจะมีรายละเอียดมาเพิ่มเติมอีกครั้ง
รับทราบ
1.๔ แนวทางการปฏิบัติราชการ
แนวทางการปฏิบัติราชการผมได้นาเสนอในที่ประชุมเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ใน
โอกาสที่ผมได้รับแต่งตั้งเป็ นผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้นาเสนอแนวทางการปฏิบัติ
ราชการ ๙ ด้าน ด้านที่ ๑ การเทิดทูนและจงรักภักดีสถาบันพระมหากษัตริย์ถือว่าเป็นเรื่อง
สาคัญ ในฐานะที่เราเป็นข้าราชการในองค์สมเด็ จพระเจ้าอยู่หั ว เราต้องปฏิบัติอย่างไร
รวมทั้งโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดาริ ที่เราจะต้องให้ ความส าคัญเป็นล าดับต้น ๆ
ด้านที่ ๒ การขับเคลื่อนนโยบายรั ของรัฐบาล ๑๑ ด้าน ซึ่งส่วนราชการต่างๆ ก็ดาเนินการ
อยู่แล้ว ด้านที่ ๓ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มี
จ านวน ๙ เรื่ อ ง ด้ า นที่ ๔ การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด /จั ง หวั ด
ด้านที่ ๕ การขับเคลื่อนวาระงานเร่งด่วน ผมใช้ชื่อว่างานที่ต้องเฝูาระวังเป็นพิเศษ ๑๔ เรื่อง
นอกนั้นก็มีเวทีบูรณาการงานทุกภาคส่วน ๗ เวที ไม่ว่าจะเป็นเวทีสภากาแฟยามเช้า เวทีพบ
สื่อมวลชน เวทีส่งเสริมการท่องเที่ยว เวทีโครงสร้างพื้นฐาน เวทีท้องถิ่น เวทีวาระยามเช้า
และเวทีผู้ว่าพบประชาชน และการออกไปเยี่ยม ๗ เยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นเยี่ยมตลาด เยี่ยมวัด
วันพระ เยี่ยมญาติยามแลง เยี่ยมสถานศึกษา เยี่ยม อปท. เยี่ยมโรงงาน และเยี่ยมประชาชน
หรือจังหวัดเคลื่อนที่ บางเรื่องก็ได้ดาเนินการไปแล้ว และบางเรื่องก็ยังรอช่วงเวลา ด้านที่ ๖
การขับเคลื่อน ๘ วาระมุกดาหาร ด้านที่ ๗ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดีกับประเทศ
เพื่อนบ้าน (เมืองคู่แฝด) ทั้งประเทศลาว เวียดนาม และจีน ด้านที่ ๘ การทางานในระดับ
พื้นที่ อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ ๙ การเป็นข้าราชการ
ที่ดี ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ไม่ ว่ า จะเป็ น การยึ ดหลั ก ธรรมาภิบ าล ประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ทั้งหมดเป็นแนวทางนโยบาย ๙ ด้าน ในช่วง ๑ เดือนที่ผ่านมา
ผมไปมาหมดแล้วทั้ง ๗ อาเภอ กิจกรรมต่างๆ ถ้าไม่ติดภารกิจ อื่นผมก็ไป ซึ่งต้องขอความ
ร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน และภาคเอกชนทุกภาคส่วน ในการให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติงานในครั้งนี้
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕8 เมื่อวันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕8
รายงานการประชุมมีจานวน 1๘ หน้า ฝุายเลขานุการได้ลงรายงานการประชุม
ในเว็ บ ไซต์ www.mukdahan.go.th และได้ จั ด ส่ ง รายงานการประชุ ม ทาง Email:
mukdahan_gov@hotmail.com แล้ว ไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕8 เมื่อวันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕8
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แทน หน.สนจ.

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัด
มุกดาหาร (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดดาเนินการเตรียมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
88 พรรษา 5 ธัน วาคม 2558 ในวัน ที่ 11 ธั นวาคม 2558 พร้อ มกั นทั่ ว ประเทศ
จังหวัดได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพและการ
แข่งขันจังหวัดมุกดาหารร่วมหารือเพื่อกาหนดเส้นทางสิริมงคลจังหวัดมุกดาหาร จุดติดตั้ง
ปูาย Cutout ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมเสริม ณ จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุดหรือจุดพัก เมื่อ
วันที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร โดยสรุปข้อหารือ ดังนี้
1. “เส้นทางสิริมงคลจังหวัดมุกดาหาร” เน้นเส้นทางเลียบโขงผ่านสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
หมู่บ้าน โรงเรียน จุดเริ่มต้นที่ศาลากลางจังหวัด ออกถนนแก้วกินรี ผ่านศาลหลักเมือง ไป
วัดศรีมงคลใต้ เลี้ยวขวาไปตามถนนสาราญชายโขง เลี้ยวขวาไปตามถนนหลังโรงพยาบาล
มุกดาหารอิน เตอร์ เลี้ ยวซ้ายไปหอแก้ว มุกดาหาร กลั บรถตรงข้ามบ้านไม้หอมรีส อร์ท
ไปสี่แยกตลาดอินโดจีน เลี้ยวซ้ายไปตามถนนพิทักษ์พนมเขตจนถึงสี่แยกเมืองใหม่ เลี้ยว
ขวาไปตามถนนชยางกูร ผ่านสามแยก ธ.ก.ส. ตรงไปสะพานมิตรภาพ ๒ กลับตัวที่หลัง
ด้านสะพานฯ ออกถนนชยางกูร เลี้ยวขวาไป สามแยกบ้านโคกสูง – บ้านบางทรายใหญ่
เลี้ยวขวาไปใต้สะพานมิตรภาพ ๒ ซึ่งกาหนดเป็นจุดพักทากิจกรรม และออกจากจุดพัก
มุ่งหน้าไปตามถนนเลียบแม่น้าโขง ผ่านจวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ไปถนนสาราญ
ชายโขง ถึ ง วั ด ศรี ม งคลเหนื อ ไปตามถนนสมุ ท รศั ก ดารั ก ษ์ เลี้ ย วขวาแยก รร.ฮั่ ว น า
ไปสี่แยกตลาดราตรี เลี้ยวขวาไปตามถนนวิวิธสุรการ เข้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ฝั่ง
ถนนวิวิธสุรการ ระยะทาง ๒๙.๑ กิโลเมตร
2. จุดติดตั้งปูาย Cutout สัญลักษณ์การจัดกิจกรรม ใช้จุดติดตั้ง 5 จุด คือ
2.1 บริเวณประตูด้านทิศตะวันออกศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
2.๒ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโกบอลเฮาส์
2.๓ บริเวณสี่แยกชลประทานมุกดาหาร
2.๔ บริเวณสี่แยกหม่อนไหม
2.๕ บริเวณหน้าศูนย์จาหน่ายรถไถคูโบต้า
2.6 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่)
3. กิจกรรมเสริม ณ จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุดหรือจุดพัก คือ กิจกรรมการแสดงของ
ชมรม To Be Number One การแสดงดนตรีของเยาวชน โดยมอบหมายให้สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารดาเนินการ ส่วนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ประจาจังหวัด คือกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร มอบหมายให้สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดมุกดาหาร และสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารดาเนินการ
4. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ จุดเริ่มต้นกิจกรรม
และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ดาเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ มอบหมายให้สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดมุกดาหารดาเนินการ

๑๔

มติที่ประชุม

แทน หน.สนจ.

มติที่ประชุม

แทน หน.สนจ.

จั ง หวั ด ได้ มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอ านวยการจั ด กิ จ กรรมจั ก รยานเฉลิ ม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ จังหวัดมุกดาหาร และอยู่ในระหว่างร่างคาสั่งแต่งตั้ง
คณะทางานดาเนินกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธั น วาคม ๒๕๕๘ จั ง หวั ด
มุกดาหาร
รับทราบ
3.๒ การจัดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจาปี 255๙ (สานักงาน
จังหวัดมุกดาหาร)
เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา จังหวัดได้เชิญส่วนราชการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งที่ประชุมได้ข้อสรุป คือกาหนด
จัดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจาปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๖
มกราคม ๒๕๕๙ รวม ๙ วัน ๙ คืน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมมี ๒ ลักษณะ คือ ๑) กิจกรรมของภาคเอกชน ได้แก่ การแสดงดนตรี การละเล่น
สวนสนุก การจาหน่ายสินค้าต่างๆ ๒) กิจกรรมของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
และอาเภอ ได้แก่ การบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การจัดนิทรรศการ การจาหน่ายสินค้า การ
แสดงต่างๆ การออกร้านนาวากาชาด การแสดงธิดากาชาด การเดินแบบผ้าไหมและผ้า
พื้นเมือง ขณะนี้อยู่ในระหว่างจัดทาคาสั่งแต่ งตั้งคณะกรรมการจัดงานกาชาดและงานของ
ดีจังหวัดมุกดาหาร ประจาปี 255๙ รายละเอียดความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป
รับทราบ
3.๓ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล (ตาบลละ ๕ ล้านบาท) (สานักงาน
จังหวัดมุกดาหาร)
มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล (ตาบลละ ๕ ล้านบาท) เป็นนโยบายของ
รั ฐ บาลที่จ ะกระจายรายได้ใ ห้ แก่ป ระชาชน และเป็ นการกระตุ้ นเศรษฐกิจ ซึ่ง จั งหวั ด
มุกดาหารได้เสนอขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริม
ความเป็นอยู่ระดับตาบล จานวน 2 ครั้ง รวม 53 ตาบล รวม 976 โครงการ งบประมาณ
265,699,373 บาท แยกได้ดังนี้
ครั้งที่ 1 จานวน 766 โครงการ งบประมาณรวม 221,172,984 บาท
ครั้งที่ 2 จานวน 210 โครงการ งบประมาณ 44,526,389 บาท
ผลการพิจารณาอนุมัติโครงการฯ ดังนี้
ครั้ งที่ 1 ส านักงบประมาณแจ้งอนุมัติโ ครงการฯ เมื่อวันที่ 20 ตุล าคม 2558
จานวน 23 ตาบล จานวน 284 โครงการ โดยให้จังหวัดมุกดาหารเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็น งบประมาณ 87,360,400 บาท
ครั้งที่ 2 สานั กงบประมาณได้พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม จานวน 16 ตาบล
จานวน 280 โครงการ และได้แจ้งอนุมัติโครงการฯ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 จานวน
16 ตาบล จานวน 275 โครงการ โดยให้จังหวัดมุกดาหารเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย

๑๕

มติที่ประชุม

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่ อกรณีฉุกเฉินหรือ
จาเป็น งบประมาณ 70,501,400 บาท
การเสนอขออนุมัติครั้งที่ 1 สานักงบประมาณฯ พิจารณาอนุมัติแล้ว จานวน 6
อาเภอ ยกเว้นอาเภอเมืองมุกดาหาร
ส านั ก จั ด ท างบประมาณเขตพื้ น ที่ 11 ส านั ก งบประมาณได้ อ นุ มั ติ ใ ห้ จั ง หวั ด
มุกดาหารเบิกจ่ายงบประมาณรวมแล้ว เป็นจานวน 39 ตาบล 559 โครงการ รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 157,861,800 บาท สาหรับโครงการส่วนที่เหลือ จานวน 13 ตาบล 202
โครงการ (ของอาเภอเมืองมุกดาหาร) สานักงบประมาณจะได้พิจารณาและแจ้งผลให้
ทราบต่อไป
รับทราบ

3.4 การจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลประเทศไทย ตอน นักปั่นแห่งลุ่มน้าโขง สเตจ
ที่ ๒ และสเตจที่ ๓ (สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร)
ผอ.สนง.การกีฬาฯ
ด้ ว ยการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย (ททท.) ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องของจังหวัดมุกดาหาร กาหนดจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเดินทาง
ท่องเที่ยวโดยใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางในรูปแบบของการแข่งขันตามเส้นทาง
ลุ่มน้าโขง โดยใช้ชื่อกิจกรรมครั้งนี้ว่า “มหกรรมแข่งขันจักรยานทางไกล ประเทศไทย
ตอน นั กปั่ น แห่ งลุ่ มน้าโขง” ชิงถ้ว ยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุ ฎ ราชกุ ม าร เพื่ อ เป็ น การประชาสั ม พั น ธ์ เ ส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วลุ่ ม น้ าโขงของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยวใน
การใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางท่องเที่ยว โดยใช้เส้นทางการแข่งขันเริ่มจาก
จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ-นครพนม-มุกดาหาร รวมระยะทาง ๒๔๘ กิโลเมตร และมีการ
แข่งขันในสเตจที่ ๒ และสเตจที่ ๓ ในเส้นทางจังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๑
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กาหนดการแข่งมีพิธีต่างๆ ดังนี้
๑. พิธีต้อนรับนักกีฬาที่ เข้าเส้นชัยในสเตจที่ ๒ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา
๑๑.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล (แต่งกายชุดกีฬาหรือชุดสุภาพ)
๒. พิธีมอบรางวัลการแข่งขันในสเตจที่ ๒ และงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา วันที่ ๓๑
ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (แต่งกายชุดผ้าไทย
หรือชุดสุภาพ)
๓. พิธีอัญเชิญถ้ว ยพระราชทานการแข่งขัน และส่ งตัว นักกีฬาเข้าสู่ การแข่งขัน
สเตจที่ ๓ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
(แต่งกายชุดปกติขาว สวมหมวก)
๔. พิ ธี ม อบรางวั ล การแข่ ง ขั น ในสเตจที่ ๓ วั น ที่ ๑ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘ เวลา
๑๓.๐๐ น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (แต่งกายชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพ)
มติที่ประชุม รับทราบ

๑๖

คลังจังหวัด

มติที่ประชุม

3.๕ การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
กรมบัญชีกลางโดยคณะอนุกรรมการกากับหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงาน
ก่อสร้ างได้มีมติเห็ น ชอบการทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบ
คานวณราคากลางใหม่ให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจและค่าจ้างแรงงานที่
ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยให้ยกเลิกรายละเอียดประกอบการถอดแบบคานวณราคากลางงาน
ก่อสร้างเดิมและให้ใช้อัตราที่กาหนดใหม่ ดังนี้
1. บัญชีค่าแรงงาน/ดาเนินการสาหรับการถอดแบบคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
2. ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
3. ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร
4. ตารางอัตราราคางานดิน
รับทราบ

มติที่ประชุม

3.๖ รายงานประมาณการเศรษฐกิ จ จังหวัดมุกดาหาร เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหารได้ประเมินภาวะเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารเดือน
พฤศจิกายน 2558 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะมีแนวโน้มขยายตัว ตามอุปสงค์และอุปทาน
ภายในจังหวัดที่ขยายตัว โดยคาดว่า ด้านอุปสงค์ขยายตัวจากการบริโภคภาคเอกชน การ
ลงทุนภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐและการค้าชายแดน ด้านอุปทานขยายตัวจากภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคการ สาหรับด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัด
อัตราเงินเฟูอทั่วไปปรับตัวลดลง
รับทราบ

คลังจังหวัด

3.๗ มาตรการเร่ ง รั ด การใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 255๙
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
(๑) เปูาหมายการเบิกจ่ายตามมติ ครม. แยกเป็นรายไตรมาส

คลังจังหวัด

รายการ

มติที่ประชุม

ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
รวม
๑
๒
๓
๔
รายจ่ายประจา
๓๓
๒๒
๒๑
๒๒
๙๘
รายจ่ายลงทุน
๑๙
๒๑
๒๑
๒๖
๘๗
ภาพรวม
๓๐
๒๒
๒๑
๒๓
๙๖
แนวทางการดาเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ (เฉพาะงบลงทุน) ดังนี้
๑. รายจ่ายงบลงทุนวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้ทาสัญญาก่อหนี้และเบิกจ่ายให้
แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑
๒. รายจ่ายงบลงทุนวงเงินตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ให้ทา
สัญญาก่อหนี้ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ และเบิกจ่ายตามความเหมาะสม
๓. รายการที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐ ล้ านบาทขึ้นไป ให้ ก่อหนี้ผู กพันอย่างช้าภายใน
ไตรมาสที่ ๒ และเบิกจ่ายตามความเหมาะสม
รับทราบ

๑๗

พาณิชย์จังหวัด

3.๘ สรุ ปภาวะการค้าชายแดนด้า นจังหวัดมุกดาหาร - สะหวัน นะเขต สปป.ลาว
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
มูลค่าการค้าชายแดนด้านจังหวัดมุกดาหาร

ลาดับ

รายการ

1
2
3
4
5

มูลค่าการค้าชายแดนรวม
การส่งออก
การนาเข้า
ดุลการค้า
มูลค่าการค้าผ่านแดนรวม

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ม.ค. – ก.ย.
255๗
๗,๘๙๑
3,๒๖๔
๔,๖๒๗
๑,๑๒๕
๙,๐๑๖

จังหวัดมุกดาหาร
ม.ค. – ก.ย.
เพิ่ม / ลด
255๘
๘,๒๔๒
๓๕๑
3,๘๐๘
๕๔๔
4,๔๓๔
๗๓๗
๑,๐๙๔
-๓๑
๙,๓๓๖
๓๒๐

%
๔
๑๗
๕๔
-๓
๔

หมวดสินค้าส่งออกสาคัญ 10 อันดับแรก ประจาเดือน กันยายน 2558
(หน่วย : ล้านบาท)
หมวดสินค้า
มูลค่า (บาท)
หน่วยประมวลผลข้อมูลใน Hard disc
๕๗๙
แผ่นวงจรพิมพ์
๔๙๖
แท้งก์ คาสก์ ดรัม ที่มีความจุไม่เกิน 300 ลิตร
๔๐๔
รถยนต์และยานยนต์อื่นๆ
๓๔๔
ส่วนประกอบและอุปกรณ์กล้อง
๒๐๔
วงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์
๑๖๔
ชิ้นงานทาด้วยพลาสติก
๑๐๕
ผลไม้สด
๖๔
แผงสั ญ ญาณที่ มี อุ ป กรณ์ ซึ่ ง ท าด้ ว ยผลึ ก เหลว
๖๒
(แอลซีดี)
น้ามันเชื้อเพลิง
๕๗
อื่นๆ
๑,๓๒๙
รวมทั้งสิ้น
3,๘๐๘

๑๘
หมวดสินค้านาเข้าสาคัญ 10 อันดับแรก ประจาเดือน กันยายน 2558
(หน่วย : ล้านบาท)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

หมวดสินค้า
ทองแดงบริสุทธิ์
ส่วนประกอบของกล้อง
หน่วยประมวลผลข้อมูล
พลังงานไฟฟูา
แท้งก์เปล่า, อุปกรณ์ทาด้วยโลหะ
มอเตอร์และอุปกรณ์เครื่องไฟฟูา
แผ่นวงจรพิมพ์
เสื้อผ้าสาเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ตกแต่ง
โทรศัพท์
ตัวตัดต่อวงจรกระแสไฟฟูา
อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น
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พมจ.

มูลค่า (บาท)
1,๐๖๔
๘๕๔
๘๑๙
๖๐๗
4๐๔
๕๒
๔๘
๓๙
๓๒
๓๐
๔๘๕
4,๔๓๔

รับทราบ
3.๙ ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยมาตรการทางบริ ห ารในการป้ อ งกั น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (สานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร)
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการปูองกันเจ้าหน้าที่
ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๘ สาระสาคัญพอสังเขป ดังนี้
๑. เป็นระเบียบที่ออกโดยนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รักษาการ
๒. เหตุผลที่ออกระเบียบนี้ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการค้ามนุษย์ ทาให้การดาเนินการของรัฐไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้นจึงกาหนดให้มี
คณะกรรมการปูองกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ขึ้น (ปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมฯเป็นกรรมการ, รองปลัดกระทรวงฯ เป็นเลขานุการ)
๓. แนวทางการปูองกันและการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
- จัดเผยแพร่ข้อมูลให้หน่วยงานรัฐ ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ ให้
มีความเข้าใจในองค์ความรู้ด้านการค้ามนุษย์ทุกมิติ
- เมื่ อ ปรากฏข้ อ ร้ อ งเรี ย น พบข้ อ มู ล มี เ หตุ น่ า สงสั ย ว่ า เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ เข้ า ไป
เกี่ยวข้อง ให้หน่ว ยงานรีบแจ้งต่อสานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เพื่อเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา
- จั ด ให้ มีส ถานที่ ช่ อ งทาง การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ความร่ ว มมื อ จาก
สื่อสารมวลชน ในการสอดส่อง แจ้งเบาะแส
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- สนับสนุนเจ้าที่รัฐที่มีผลงานดีเด่นในการทางานด้านปูองกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์
- อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการปูองกันเจ้าหน้าที่ของรัฐ มิให้ เกี่ยวข้องกับ
การค้ า มนุ ษ ย์ ได้ แ ก่ ก าหนดแนวทาง ตรวจสอบ พิ จ ารณาข้ อ ร้ อ งเรี ย น เชิ ญ ผู้ แ ทน
หน่วยงานรัฐ กวดขัน ติดตาม สอดส่อง รายงานการดาเนินงานทางวินัย
- ข้อห้ามสาหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ได้แก่ ห้ามสนั บสนุนการค้ามนุษย์ ห้ามจัดหาเงิน
ยวดยานพาหนะ สถานที่ วัตถุ หรือการอานวยความสะดวก ห้ามรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์ จ าการค้ า มนุ ษ ย์ ห้ า มคบค้ า สมาคมกั บ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งการค้ า มนุ ษ ย์ ห้ า มให้
หลักทรัพย์หรือตาแหน่งไปประกันผู้ต้องหาในคดีดังกล่าว ยกเว้นเป็นญาติกัน
- มาตรการทางบริ ห าร เช่ น ตั้ ง กรรมการสอบสวนผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง มี ค าสั่ ง ย้ า ย
เจ้าหน้าที่ออกนอกเขตพื้นที่ มีผลต่อความดีความชอบประจาปี เมื่อมีการจับกุมให้ตารวจ
แจ้งไปสานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เพื่อแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาหน่วยงานนั้น
เพื่อติดตามการดาเนินคดีและทางวินัย
รับทราบ

3.1๐ รายงานผลความก้าวหน้าการดาเนินงานของศูนย์อานวยการเฉพาะกิจแก้ไข
ปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๕๘/๕๙ (สานักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร)
แทนเกษตรและสหกรณ์ฯ รายงานผลความก้าวหน้าการดาเนินงานของศูนย์อานวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหา
วิกฤตภัยแล้งระดับจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๕๘/๕๙ ดังนี้
๑. ได้มีการจัดตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับจังหวัด
จังหวัดมุกดาหาร ปี 2558/59 ตามคาสั่งจังหวัดมุกดหาร ที่ 3028/2558 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2558 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้อานวยการศูนย์ หัวหน้าส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เกษตรจังหวัด
มุกดาหาร ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร และพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
เป็นกรรมการและเลขานุการ
๒. ได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารสร้ า งการรั บ รู้ ร ะดั บ อ าเภอ ตามค าสั่ ง ศู น ย์
อ านวยการเฉพาะกิ จ แก้ ไ ขปั ญ หาวิ ก ฤตภั ย แล้ ง ระดั บ จั ง หวั ด จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ปี
2558/59 ที่ 1/2558 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558 โดยมีนายอาเภอทุกอาเภอเป็น
หัวหน้าชุดปฏิบัติการ หัวหน้าส่วนราชการระดับอาเภอทุกอาเภอเป็นชุดปฏิบัติการ และ
เกษตรอาเภอทุกอาเภอเป็นชุดปฏิบัติการและเลขานุการ
๓. ได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์อานวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤต
ภัยแล้งระดับจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร ปี 2558/59 ตามคาสั่งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจ
แก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร ปี 2558/59 ที่ 2/2558
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากสานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดมุกดาหาร สานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร โครงการชลประทานมุกดาหาร และ
สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
๔. ศู น ย์ อ านวยการเฉพาะกิ จ แก้ ไ ขปั ญ หาวิ ก ฤตภั ย แล้ ง ระดั บ จั ง หวั ด จั ง หวั ด
มุกดาหาร ปี 2558/59 ได้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการเฉพาะกิจแก้ไข
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ปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร ปี 2558/59 ชุดปฏิบัติการสร้างการ
รับรู้ระดับอาเภอ และเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์อานวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง
ระดับจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร ปี 2558/59 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558
๕. มติที่ประชุมศูนย์อานวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับจังหวัด
จังหวัดมุกดาหาร ปี 2558/59 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ที่ประชุม
มีมติ ดังนี้
๕.๑ ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ และชุดปฏิบัติการสร้างการรับรู้ระดับ
อาเภอเพิ่มเติม
๕.๒ มอบหมายให้ฝุ ายเลขานุการดาเนินการรวบรวมแผนงานโครงการของ
แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 8 มาตรการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้ง พร้อมทั้งให้แต่ละหน่วยงานตรวจสอบไปยังต้นสังกัดว่ามีงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
อะไรบ้าง
๕.๓ สาหรับมาตรการที่ 4 คือ มาตรการการเสนอโครงการตามความต้องการ
ของชุ ม ชน (ภายใต้ แ ผนชุ ม ชน) ขอให้ ทุ ก อ าเภอด าเนิ น การไปพร้ อ มกั บ การออกชุ ด
ปฏิบั ติการ โดยมอบหมายให้ พัฒ นาการอาเภอเป็นเลขาฯ ร่ว มกับเกษตรอาเภอเสนอ
โครงการผ่านศูนย์อานวยการฯ จังหวัด โดยด่วนต่อไป
รับทราบ
3.11 การขึ้น ทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางและการขึ้ น ทะเบียนสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยาง (สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารเปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาว
สวนยาง และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อประโยชน์ในการขอรับความช่วยเหลือใน
ด้านต่อไปนี้
๑. ขอรับการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือเพื่อการปลูกแทน
๒. ขอรับการส่งเสริมด้านการผลิต การแปรรูป การตลาดและการรักษาเสถียรภาพ
ราคายาง
๓. ขอรับการจัดสวัสดิการ
๔. ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการรวมตัวเป็นสถาบันเกษตรกร
โดยติ ด ต่ อ ขอขึ้ น ทะเบี ย นได้ ที่ ก ารยางแห่ ง ประเทศไทยจั ง หวั ด มุ ก ดาห าร
(ส านั กงานกองทุ น สงเคราะห์ ก ารท าสวนยางเดิม ) หรือสถานที่ในพื้นที่ ที่การยางแห่ ง
ประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารกาหนด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นเจ้าของสวนยาง ผู้เช่า หรือผู้ทาสวนยางและคนกรีดยาง
ซึ่งมีสิทธิได้รับผลผลิตจากต้นยางในสวนยางนั้น ส่วนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ได้แก่
สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง สหกรณ์ชาวสวนยางหรือกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคล
เอกสารที่เกษตรกรชาวสวนยางรายตัวต้องเตรียม ได้แก่
๑. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา
๒. ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา
๓. เอกสารหลักฐานที่ดินพร้อมสาเนา
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ปลัดจังหวัด

มติที่ประชุม

พัฒนาการจังหวัด

๔. สัญญาเช่าที่ดิน (กรณีเป็นผู้เช่าสวนยาง)
๕. หนังสือรับรองจากเจ้าของที่ดิน (กรณีเป็นผู้ทาสวนยาง) (คบ.ก 3)
๖. หนังสือมอบอานาจ (กรณีให้ผู้อื่นดาเนินการ) (คบ.ก 4)
๗. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
ขึ้นทะเบียนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง สิ่งที่ต้องเตรียม มีดังนี้
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย
๒. สาเนาเอกสารซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ในการดาเนินกิจการเกี่ยวกับยางพารา
๓. สาเนาการจดทะเบียนนิติบุคคลของสถาบันเกษตรกร
๔. บัญชีรายชื่อคณะกรรมการชุดปัจจุบัน
๕. บัญชีรายชื่อสมาชิกทั้งหมด
๖. สาเนารายงานการประชุมที่แสดงมติมอบหมายผู้แทนให้ขึ้นทะเบียนสถาบัน
เกษตรกรชาวสวนยาง
รับทราบ
3.1๒ โครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดมุกดาหาร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยจังหวัดมุกดาหารกาหนดจัดโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยบูรณาการร่วมกับโครงการหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อออกหน่วยให้บริการประชาชนเคลื่อนที่
ในลักษณะหน่วยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เข้าไปให้บริการในพื้นที่หมู่บ้าน
ซึ่งเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และถือเป็นการออกพบปะประชาชนเพื่อ
รับ ทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน เพื่อเป็นการพัฒนาการให้บริการเชิงรุก
มีคุณภาพตามมาตรฐานการบริ การประชาชน และสามารถบ าบัดทุก ข์บารุง สุ ขให้ แ ก่
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จึงขอเชิญทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง และองค์กรเอกชน ร่วม
ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฯ โดยครั้งที่ ๒ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฯ ในวันศุกร์ที่ ๒๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านตูมหวาน ตาบล
โพนงาม อาเภอคาชะอี
รับทราบ
3.1๓ สรุปความก้าวหน้าตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณี
ยากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ปี 2558 (สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มีนโยบายสานต่อโครงการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน เจ็บปุวย พิการ อนาถา เพื่อมุ่งให้
ประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียมมีการแก้ไขปัญหาที่เป็นระบบเป็นรูปธรรม ไม่เกิดความซ้าซ้อนของ

๒๒

มติที่ประชุม

พัฒนาการจังหวัด

มติที่ประชุม

หน.สนง.ปภ.จ.

มติที่ประชุม

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา และเป็นการปูองกันปัญหาที่ยังไม่เกิด ระงับ
ยับยั้งปัญหาทีก่ าลังจะเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วได้อย่างทันท่วงที
ในปี ๒๕๕๙ มีครัวเรือนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนยากจนที่เข้าร่วมโครงการฯ
จานวน ๗๙ ครัวเรือน จาแนกตามประเภทกลุ่มปัญหาได้ดังนี้ ด้านอาหาร ๔๖ ครัวเรือน
ด้านเครื่องนุ่งห่ม ๔๙ ครัวเรือน ด้านยารักษาโรค ๓๓ ครัวเรือน ด้านเครื่องนุ่งห่ม ๔๙
ครัวเรือน และด้านที่อยู่อาศัย ๓๓ ครัวเรือน
รับทราบ
3.1๔ การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน
ในระดับหมู่บ้าน (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนผู้มีรายได้น้อย ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนใน
ระดับหมู่บ้าน โดยให้ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ปล่อยวงเงิน สินเชื่อให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับการจัดชั้นเป็นกองทุน
ระดับ A และ B กองทุนละไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
จังหวัดมุกดาหารมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั้งสิ้น ๕๕๙ กองทุน มีกองทุนฯ
ที่มีผลการดาเนินงานในระดับ A และ B จานวน ๔๑๓ กองทุน ได้รับการอนุมัติเงินกู้ตาม
มาตรการดังกล่าว ทัง้ หมด ๒๑๑ กองทุน เป็นเงินจานวน ๒๑๐,๗๘๒,๐๐๐ บาท
เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการ
พัฒ นาชุมชนให้ จั ดตั้งคณะทางานฯ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่ อนมาตรการดังกล่ าว ๓
คณะฯ คือ คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้า นและ
ชุมชนเมืองระดับจังหวัด คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดาเนินงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับอาเภอ
คณะทางานฯ ชุดดังกล่าวจะดาเนินการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดาเนินงานตาม
มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนในระดับหมู่บ้านในตาบลที่รับผิดชอบ และให้
สมาชิกกองทุนฯ ได้มีโอกาสในการได้รับสินเชื่อไปลงทุนเพื่อประกอบอาชีพเพิ่มรายได้
ให้กับครอบครัว และสนับสนุนให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
เป็นธรรม ตามมาตรการดังกล่าวต่อไป
รับทราบ
๓.1๕ สรุ ป รายงานสถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน ประจ าเดื อ น กั น ยายน ๒๕๕๘
(สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประจาเดือนกันยายน 2558 ดังนี้
๑. เกิดอุบัติเหตุ จานวน ๓๓ ครั้ง
๒. ผู้บาดเจ็บ
จานวน ๓๓ ราย
3. ยอดสะสมของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของ
ผู้เสียชีวิต 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2555, 2556, 2557) มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ย ๓๙ ราย
4. ผู้เสียชีวิตในปี ๒๕๕๘ (นับจากมกราคม – กันยายน ๒๕๕๘) รวม ๒๑ ราย
รับทราบ
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โยธาธิการฯ

๓.1๖ โครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทาบุญ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ จังหวัด
มุ ก ดาหาร ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ส านั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด
มุกดาหาร)
โครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทาบุญฯ เริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นผู้ริเริ่มและดาเนินการต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณ
๒๕๕๙ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กาหนดจัดกิจกรรมทั้งสิ้น ๑๙ ครั้ง/วัด วัดที่กาหนดจัด
กิจกรรมเป็นวัดที่มีความสาคัญ คือ เป็นวัดเจ้าคณะจังหวัด วัดพระอารามหลวง วัดรองเจ้า
คณะจั ง หวั ด วั ด เจ้ า คณะอ าเภอ วั ด เจ้ า คณะต าบล และวั ด ที่ มี ค วามส าคั ญ ทาง
ประวัติศาสตร์ เป็นวัดในเขตอาเภอเมืองมุกดาหาร ๕ วัด และในอาเภออื่นๆ ๑๔ วัด โดย
งบประมาณดาเนินการส่วนหนึ่งได้มาจากงบจังหวัดบูรณาการ จานวน ๕๗,๐๐๐ บาท
และอีกส่วนหนึ่งได้มาจากส่ วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร หน่ว ยงานรัฐวิส าหกิจ
อาเภอ ทุกอาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดกิจกรรม สลับหมุนเวียนกันเป็น
เจ้าภาพถวายภัตตาหาร น้าปานะ และบริจาคปัจจัยให้แก่วัด
การจัดกิจกรรมโครงการครั้งแรกเริ่มวันอังคารที่ ๒๐ ต.ค.๕๘ ณ วัดศรีบุญเรือง (วัด
เจ้ าคณะจั งหวั ดมุกดาหาร (ม)) ครั้ งที่ ๒ จัด กิจกรรมในวั นอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ เจ้ าภาพถวายภัตตาหารและน้าปานะประกอบด้วย ส านักงานประชาสั มพันธ์
จังหวัดมุกดาหาร สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนจังหวัดมุกดาหาร กศน.อาเภอเมืองมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร สานั กงาน
ยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร อาเภอนิคมคาสร้อย องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย กานัน
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตาบลโชคชัย สถานศึกษาในพื้นที่ตาบลโชคชัย สภาวัฒนธรรมอาเภอ
นิคมคาสร้อย สภาวัฒ นธรรมตาบลโชคชัย และศูนย์การกีฬาแห่ งประเทศไทยจังหวัด
มุกดาหาร
รับทราบ
๓.1๗ กฐินพระราชทานจังหวัดมุกดาหาร (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยสานั กงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากสานักตรวจเงินแผ่นดิน
จั ง หวั ด มุ ก ดาหารว่ า ส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ รั บ พระราชทานพระบรม
ราชานุ ญ าตให้ เ ป็ น เจ้ า ภาพในการอั ญ เชิ ญ ผ้ า พระกฐิ น พระราชทานพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว ประจาปี ๒๕๕๘ ไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จาพรรษา ณ วัดศรีมงคลใต้ (พระ
อารามหลวง) อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ในวันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๘
รับทราบ
๓.๑๘ สรุปผลการก่อสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ วัด รอยพระพุ ทธบาทภูม โนรมย์ (ส านัก งานโยธาธิก ารและผั งเมื องจั งหวั ด
มุกดาหาร)
ผลความก้าวหน้าของงานก่อสร้างพระพุทธรูปฯ มีรายละเอียดดังนี้
๑. ผูกเหล็กควบคุมขนาดองค์พระฯ ถึงช่วงปลายพระเกศา
๒. เทคอนกรีตองค์พระฯ ถึงบริเวณคอและดาเนินการติดตั้งพระศก (มวยผม)
๓. ก่อสร้างคานและเสาภายในองค์พระฯ ถึงระดับคอ
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๔. ก่อสร้างโครงสร้างองค์พระฯ ช่วงแขนทั้งสองข้าง
๕. ก่อสร้างโครงสร้างองค์พระฯ ช่วงพระพักตร์
๖. ก่อสร้างโครงสร้างองค์พระฯ ผนังผ้าตาดทิพย์
๕. เพิ่มความสูงของทาวเวอร์เครนเป็น ๙0 เมตร เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
ซึ่งจะมีระดับสูงกว่าองค์พระประมาณ ๔ เมตร
ผลการดาเนินงานของผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว ๒๒ งวด จากทั้งหมด 32 งวด เบิกจ่ายแล้ว
เป็นจานวนเงินรวม ๓๓,๑๒๗,๕๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔ ของราคาค่าก่อสร้าง แผนงานก่อสร้าง
ร้อยละ ๑๐๐ ผลงานก่อสร้างจริง ร้อยละ ๙๖.๘๕ งานก่อสร้างช้ากว่าแผนงาน ร้อยละ ๓.๑๕
รับทราบ
เรื่องอื่นๆ
4.1 การให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่แก่ประชาชนจังหวัดมุกดาหาร ประจาปี ๒๕๕๘
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
สานั กงานสาธารณสุ ขจังหวัดมุกดาหารร่วมกับ หน่ว ยทันตกรรมพระราชทานใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้กาหนดออกปฏิบัติงานให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่แก่
ประชาชนจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ประจ าปี ๒๕๕๘ เพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลและเฉลิ ม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยให้บริการทันตกรรม ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน รักษาคลองราก
ฟัน ใส่ ฟัน เทีย ม ผ่าตัดขากรรไกร รักษาเนื้องอก มะเร็งช่องปาก และผ่ าตัดฟันคุด แก่
ประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า รายละเอียดดังนี้
- วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนคาสร้อยพิทยาสรรค์ อาเภอนิคมคาสร้อย
- วั น ที่ ๑๗ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรี ย นค าชะอี วิ ท ยาคาร อ าเภอค าชะอี
- วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนดงหลวงวิทยา อาเภอดงหลวง
- วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนจังหวัด
มุกดาหารทุกท่านที่มีปัญหาโรคในช่องปาก ไปรับบริการทันตกรรมได้ฟรี ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกล่าว
รับทราบ
4.๒ ประชาสัมพันธ์รายการวิทยุ สวท.มุกดาหาร (สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดมุกดาหาร)
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารขอประชาสัมพันธ์รายการ
วิทยุ ดังนี้
รายการวิทยุ สวท.มุกดาหาร F.M.๙๙.๒๕ และ A.M.๕๔๙
- รายการแผนที่ธรรมะ
ทุกวัน
เวลา ๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.
- รายการผู้ว่าพบประชาชน
วันพุธ
เวลา ๐๖.๑๐ – ๐๗.๐๐ น.
- รายการข่าวสารบ้านเฮา
จันทร์ – อังคาร เวลา ๐๖.๑๐ – ๐๗.๐๐ น.
พฤหัสบดี – เสาร์

๒๕

มติที่ประชุม

รายการวิทยุ สวท.มุกดาหาร F.M.๙๙.๒๕
- รายการเช้านี้ที่มุกดาหาร
จันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๙.๑๐ – ๑๐.๐๐ น.
(ส่วนราชการมุกดาหาร)
- ข่าวประกวดราคา/ข่าวบริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.
- รายการ (ส่วนราชการมุกดาหาร) จันทร์ – ศุกร์ เวลา ๑๑.๑๐ – ๑๒.๐๐ น.
- รายการ เอฟ.เอ็ม.วาไรตี้/
จันทร์ – ศุกร์ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน
- รายการเวทีชุมชนคนมุกดาหาร จันทร์ – ศุกร์ เวลา ๑๕.๑๐ – ๑๖.๐๐ น.
- ข่าวท้องถิ่น
จันทร์ – ศุกร์ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.
- ถ่ายทอดข่าวแห่งประเทศไทย ทุกวัน เวลา ๐๗.๐๐, ๑๒.๐๐, ๑๙.๐๐, ๒๐.๐๐ น.
รับทราบ

มติที่ประชุม

4.๓ กาหนดการประชุม กรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1๑/๒๕๕๘
กาหนดการประชุม กรมการจั งหวัด มุกดาหาร และหั ว หน้า ส่ ว นราชการประจ า
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1๑/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

แทน หน.สนจ.

ลงชื่อ
(นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

