รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ ๑/๒๕๕9
เมื่อวันพุธที่ ๒7 มกราคม ๒๕๕9
ณ ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นางสาวรัชณีวรรณ เสวกพิบูลย์ อัยการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายไพทูรย์ ปินะถา
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
4. ร.ต.อ.พิชิต อวนพล
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
5. นายสมเพชร สร้อยสระคู
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
6. นายอนุรัตน์ ธรรมประจาจิต
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
7. นางสุนทรี ใจสุทธิ์
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
8. นางสาวผ่องพรรณ นาเอก
แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
9. นายภพ ภูสมปอง
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
10. นายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์
หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
11. นายธนาคม ไหลเจริญกิจ
แทนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
12. นายสันธาน สร้อยสาโรง
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
13. นายอภัย วุฒิโสภากร
นายอาเภอคาชะอี
14. นายมนตรา กอซอ
นายอาเภอดอนตาล
15. นายธีระพล สวัสดิ์นาที
แทนนายอาเภอนิคมคาสร้อย
16. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
นายอาเภอดงหลวง
17. นายพรเทพ วัชกีกุล
นายอาเภอหว้านใหญ่
18. นายสมพร มณีรัตน์
นายอาเภอหนองสูง
19. นายปรีชา วัฒนพงษ์
แทนผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
20. นายปัญญา หาระสาร
แทนผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
21. นางณัฐกฤดา ดาหาร
แทนแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
22. นายทรงศิลป์ ประสีระเก
แทนจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
23. นางอรุณี ศรีประจันทร์
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
24. นายสว่าง วีรกิจบริการ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
25. นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
26. นายวิรุฬห์ ศุภกุล
แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
27. นายโสภณ นิลกาแหง
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
28. นายเชิดชัย อาจวิชัย
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 72
29. นายนเรศ สุวรรณกูฏ
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
30. นางจงกลนี กมลวิเศษกุล
ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดมุกดาหาร
31. นางพรอุมา หมอยา
คลังจังหวัดมุกดาหาร
32. นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
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นายชวการ มาฆะวงศ์
นายขวัญชัย ธนพรไพศาล
นายวิศวะ ปิติสุขสมบัติ
นายพรโรจน์ ยลพล
นายพิทยา นาผล
นายทวี ฤทธิเสน
ว่าที่ ร.ต.พิเชษฐ์ แก้วจินดา
นางบุญญาภา เสนามนตรี
นายเชฎฐกฤท วรจันทร์
ร.ต.อ.อัมพงษ์ บุตรศาสตร์
พ.ต.อ.สังคม ตัดโส
พ.ต.ท.อภิชาติ จินาเพ็ญ
นายวิญญู รัตนาพันธ์
นายสุรพงษ์ ศิริเวช
นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
นายบุญร่วม คาจันทราช
นายกมล ปภุสโร
นางทิพวรรณ ตังตระกูล
นายวิศิษฎ์ เหลืองรุ่งโรจน์
นายไพฑูรย์ สุขต่าย
นายอุทัย ศรีทานันท์
นายบุญส่ง ชื่นตา
นายปานปัณณ์ วรนุช
นายวิมศักดิ์ รัชอินทร์
นายธีรพล โชติช่วง
นายวิรัตน์ สิทธิชัย
นางสาวฐิติรัตน์ แสนสุข
นายโสภณ ยอดพรหม
นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข
นางสาววีรยา ทะพะ
นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณไตรย์
นายอรรถสิทธิ์ บุศย์น้าเพชร
นายมงคล ไปนาน
นายประยูร ดังก้อง
นายสารวย โพธิ์ไทรย์
นายปัญญา มุ่งดี
นายสมปอง ทองศรี
นายทรงวุฒิ โยวบุตร
นางสาววัชราภรณ์ ผิวขา

สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
แทนสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
ผอ.คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.ร้อย ตชด.ที่ ๒๓๔
ผกก.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
ผกก.10 กองบังคับการตารวจน้า
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แทนสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
หน.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.โครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดมุกดาหาร
แทน หน.สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
หน.ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
ผอ.สนง.กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดมุกดาหาร
หน.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.อุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทนโทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
แทนอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
แทน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
แทน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
แทน ผอ.โรงเรียนมุกดาหาร
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
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72. นางอัญญา ทวีโคตร
73. นายสายัณต์ บุญลี
74. นายเรือง สุพร
75. นายปิยะ โยมา
76. นายอนน บุญกระสาน
77. นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์
78. นางสาวจริยา ถานัน
79. นางสาวเสาวนีย์ บุพบุญ
80. นางสาวศรุดา นรสิงห์
81. พ.อ.สุดใจ แพงพรมมา
82. พ.ต.ตระกูล ตระกูลสม
83. ร.อ.ประวิทย์ โชนุพันธ์
84. พ.อ.ยุทธนา ม่วงพูลสวาสดิ์
85. นายแสงทอง อนันตภักดิ์
86. นายชัยวัฒน์ บุญชวลิต
87. นายสุรกฤษฎิ์ วงศ์วราภัทร์
88. นางสมรัก ศรีคง
89. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์
90. นางสุจิตรา พินดวง
91. นายอิทธิพัทธ์ โรจน์จตุรานนท์
92. นางสาวจริญญา วันทาวงศ์
93. นายบรรจง อุทากิจ
94. นางศิริพร เศษแสงศรี
95. นายประนม รัชอินทร์
96. นายปรีชา สิงคเสลิต
97. นายชาคริต นาควิเชียร
98. นายบุญรู้ บุตรดีวงศ์
99. นายเมธี แสนวิเศษ
100.นางธงชัย โสดา
101.นายวิศิษฐ์ โพธิ์ไทรย์
102.นางสาวอรุณี เนตตกุล
103.นายพร้อมพงศ์ มาพงษ์
104.นายเอกอุระ มีประเทศ
105.นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง

ผอ.วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ผอ.โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ผอ.โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.นพค.๒๔
แทน ผบ.หมู่เรือที่ 3 นรข.
รอง ผอ.รมน.จว.มห. (ท.)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ มุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
แทน หน.ศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
แทนปุาไม้จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
หัวหน้าด่านปุาไม้มุกดาหาร
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทนนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทนประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
นักทรัพยากรบุคลชานาญการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
นิติกรปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ไม่มาประชุม
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายธวัชชัย ธรรมรักษ์)
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายยงยุทธ สิงห์ธวัช)
3. หัวศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
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4. หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
5. ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
6. ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
7. ผู้อานวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
8. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย
9. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
10. ผบก.ภ.จว.มห.
11. หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
12. หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
13. ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
14. ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดมุกดาหาร
15. หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
16. นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
17. หัวหน้าสถานีไฟฟูาแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
18. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
19. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
20. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
21. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มน้าฯ
22. ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
23. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
24. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
25. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
26. นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
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. พิธีมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนต้นแบบระดับจังหวัด ตามโครงการยกย่องเยาวชน
ต้ น แบบเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (สานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหารได้รับประสาน
จากคณะกรรมการโครงการยกย่ องเยาวชนต้น แบบเฉลิ มพระเกีย รติส มเด็ จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
จัดพิธีมอบรางวัลเยาวชนต้นแบบระดับจังหวัด เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้บอกเล่าเผยแพร่

๕
ประสบการณ์และกิจกรรมของตนเองที่ได้ปฏิบัติตนตามค่านิยม ๑๒ ประการ และจะช่วย
ปลูกฝังจิตสานึ กให้เด็กและเยาวชนเห็นความสาคัญของการปฏิบัติตนตามค่านิยม ๑๒
ประการ ซึ่งจะส่งผลดีต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้
เพื่อให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือพลังของชาติที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติให้
เจริญก้าวหน้าสืบไป จังหวัดมุกดาหารมีเด็กและเยาวชนได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบระดับ
จังหวัด ตามโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ จานวน ๑ คน
คือ เด็กชายปราการ กาประโคน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนคาชะอีวิทยาคาร
อาเภอคาชะอี
2. พิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดร้านนิทรรศการและผลงานของส่วนราชการ และ
การประกวดของดี OTOP จังหวัดมุกดาหาร งานกาชาดและงานของดีจังหวัด
มุกดาหาร ประจาปี 2559 (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจาปี ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
โดยมีการประกวดร้านนิทรรศการและผลงานของส่วนราชการที่ร่วมแสดงผลงานออกร้าน
นิทรรศการและการประกวดของดี OTOP จังหวัดมุกดาหาร บัดนี้คณะกรรมการการ
ประกวดกิ จ กรรมในงานกาชาดและงานของดีจั งหวัดมุ กดาหาร ประจ าปี ๒๕๕๙ ได้
ดาเนินการตัดสินการประกวดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ได้รับรางวัล ดังนี้
๑. รางวัลการประกวดร้านนิทรรศการและผลงานของส่วนราชการ
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ร้านนิทรรศการอาเภอเมืองมุกดาหาร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ ร้านนิทรรศการอาเภอดอนตาล
- รางวัล รองชนะเลิ ศอันดับที่ ๒ ได้แก่ ร้านนิท รรศการส านัก งานสาธารณสุ ข
จังหวัดมุกดาหาร
๒. การประกวดประกวดของดี OTOP จังหวัดมุกดาหาร
1) ประเภทผ้าไหมมัดหมี่
- รางวัลชนะเลิศ นางสาหรับ งานไว อาเภอหนองสูง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นางบุญชวน อาจวิชัย อาเภอหนองสูง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นางสุขสว่าง กลางประพันธ์ อาเภอหนองสูง
2) ประเภทผ้าหมักโคลน
- รางวัลชนะเลิศ นางสนใจ แสนสุข อาเภอหนองสูง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นางนีสุวงษ์ อาจวิชัย อาเภอหนองสูง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นางพรสวรรค์ อาจวิชัย อาเภอหนองสูง
๓. ประเภทเสื้อเย็บมือ
- รางวัลชนะเลิศ นางไค ผายประพันธ์ อาเภอคาชะอี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นางลออ อาจวิชัย อาเภอเมืองมุกดาหาร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นางเจตปรียา ใจตรง อาเภอคาชะอี

๖
๔. ประเภทตะกร้าพลาสติก
- รางวัลชนะเลิศ นางเสนอ อามาตมนตรี อาเภอนิคมคาสร้อย
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นางสาราญ ห้วยทราย อาเภอนิคมคาสร้อย
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นางบุษราพร วังคะฮาด อาเภอนิคมคาสร้อย
3. พิธีมอบเงินสดสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ยากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัด
มุกดาหาร โดยโรงแรมมุกดาหารแกรนด์ (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2559 โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ได้มอบเงินที่รวบรวมจากผู้
มีจิตศรัทธา เพื่อสมทบเข้ากองทุน ช่วยเหลือผู้ยากจน เจ็บปุวย พิการ อนาถา จังหวัด
มุกดาหาร จานวนเงิน 16,190 บาท
4. พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการ (สานักงานประกันสังคมจังหวัด
มุกดาหาร)
สานักงานประกันสังคมได้จัดทาโครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามเรียกคืน
เงิ น ประโยชน์ ท ดแทนที่ จ่ า ยเกิ น สิ ท ธิ ” และมอบโล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ ให้ แ ก่ ส ถาน
ประกอบการเพื่อ เป็น การยกย่ องเชิด ชูเ กีย รติ ส ถานประกอบการที่ ปฏิ บัติ ถูก ต้อ งตาม
กฎหมายมาโดยตลอด โดยให้หน่วยปฏิบัติคัดเลือกสถานประกอบการในความรับผิดชอบ
หน่วยละ ๑ สถานประกอบการ เพื่อมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ดังนี้
1. เป็นสถานประกอบการให้ความร่วมมือในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง
ต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด ทาให้ไม่มีการติดตามเรียกคืนเงินประโยชน์
ทดแทนที่จ่ายเกินสิทธิ
2. เป็นสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคมมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และ
มีการส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และชาระเงินผ่านหน่วยบริการ
3. เป็นสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือด้านอื่นๆ ต่อหน่วยงานเป็นอย่างดี
สานักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหารจึงได้ดาเนินการคัดเลือกสถานประกอบการ
ที่มีคุณสมบั ติตามหลั กเกณฑ์ดังกล่ าวข้างต้น ได้แก่ บริษัท สหเรือง จากัด โดยบริษัท
ดังกล่าว ขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๔ ประกอบกิจการผลิตน้าตาลและทาให้
บริ สุ ท ธิ์ ปั จ จุ บั น มี ลู ก จ้ า งทั้ ง หมด ๙๔๒ คน ที่ ผ่ านมาส านั ก งานประกั น สั ง คมจั ง หวั ด
มุกดาหาร ได้รั บ ความร่ว มมือจากบริษัทเป็นอย่างดี จึงมีความเหมาะสมที่จะได้รับโล่
ประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นตัวอย่างให้สถานประกอบการอื่นๆ
ถือเป็นแบบอย่างต่อไป
5. พิธีมอบผ้าห่มกันหนาว (สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
จากสถานการณ์ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมประเทศไทยในช่วง
วั น ที่ 2 3 มกร าคม 2 559 ท าให้ ป ร ะเทศไ ทยบริ เ ว ณภ าค เหนื อ แ ละภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีอุณหภูมิลดลง 6 – 10 องศา ซึ่งมีผลกระทบกับจังหวัดมุกดาหาร
ด้วย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหารได้ประสานไปที่ศูนย์ปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 ได้ รับเครื่ องกั นหนาว ประกอบด้ว ย ผ้ า ห่ มไหมพรม
จานวน 2,000 ผืน และเสื้อกันหนาว จานวน 500 ตัว ในการนี้เพื่อเป็นการบรรเทา

๗
ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จึงขอมอบเครื่องกันหนาว
ผ่านทางอาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองมุกดาหาร อาเภอคาชะอี อาเภอดอนตาล อาเภอนิคม
คาสร้อย อาเภอหนองสูง อาเภอดงหลวง และอาเภอหว้านใหญ่
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
(1) หัวหน้าส่วนราชการย้ายไปดารงตาแหน่งจังหวัดอื่น

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 นายสมศักยิ์ บุญทา

๒

ตาแหน่งเดิม
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬา
แห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร

นางสาวสุพร อดุลยฤทธิกุล

พัฒนาธุรกิจการค้า
จังหวัดมุกดาหาร

ตาแหน่งใหม่
หัวหน้างานสวัสดิการและกองทุน
กีฬามวย สานักงานคณะกรรมการ
กีฬามวย
การกีฬาแห่งประเทศไทย
พัฒนาธุรกิจการค้า
จังหวัดจันทบุรี

(๒) หัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
๑ นายอนุรัตน์ ธรรมประจาจิต

๒

นายประพล ชมเงิน

3

นางพรอุมา หมอยา

4

นางสาวฐิตพร เรืองเดชา

5

นางสาวเสาวนีย์ บุพบุญ

ตาแหน่งเดิม

ตาแหน่งใหม่

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการพิเศษ
ส่วนประสานยุทธศาสตร์และ
การพัฒนาจังหวัด
สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัด
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี
สาขาปากเกร็ด
นักวิชาการคลังชานาญการพิเศษ
กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการ
บัญชี
สานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ
กองตรวจสอบบัญชีธุรกิจ
พนักงานส่งเสริมกีฬา 6
งานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติส่วนภูมิภาค
สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
ภาค 3

หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
คลังจังหวัดมุกดาหาร

พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
มุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬา
แห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร

๘
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
6 นางจงกลณี กมลวิเศษกุล

7
8

ตาแหน่งเดิม

นักบริหารทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
สถาบันการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์
สานักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อานวยการสานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา
นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดบุรีรัมย์

ตาแหน่งใหม่
ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.
ประจาจังหวัดมุกดาหาร

ผู้อานวยการสานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร

มติที่ประชุม

รับทราบ

มติที่ประชุม

๑.๒ การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕9 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
หน.สนจ.

มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑2/๒๕๕8 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒8 ธันวาคม ๒๕๕8
รายงานการประชุมมีจานวน ๒1 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 ๑2/๒๕๕8 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒8 ธันวาคม ๒๕๕8
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ การเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ในห้วงเดือน
กุ ม ภาพั น ธ์ – มี น าคม 2559 สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
มีหมายกาหนดการเสด็จฯ ทรงเยี่ยมและติดตามการดาเนินโครงการตามพระราชดาริ
ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร โดยในส่วนของจังหวัด
มุกดาหาร จะทรงเสด็จฯ เยี่ยมและติดตาม ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนการท่า
อากาศยานแห่งประเทศไทยฯ บ้านศรีถาวรพนา ตาบลกกตูม อาเภอดงหลวง ซึ่งสานักงาน
จังหวัดมุกดาหารกาลังดาเนินการจัดทาคาสั่งมอบหมายภารกิจเตรียมการรับเสด็จฯ และ
ถ้าได้รับกาหนดการที่ชัดเจน สานักงานจังหวัดมุกดาหารจะแจ้งส่วนราชการให้ทราบ และ
ประชุมซักซ้อมเตรียมการรับเสด็จฯ ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
รับทราบ

๙

แทน นพ.สสจ.

มติที่ประชุม
ผอ.การยางฯ

3.๒ การประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE (สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร)
โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
มีเปูาหมาย คือ เด็กและเยาวชน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด
มีกิจกรรมระดับประเทศ ดังนี้
1. การประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE CHAMPIONSHIP ๒๐๑๖
ระดับประเทศ จังหวัดมุกดาหารมีรุ่น Teenage อายุ ๑๕ – ๒๔ ปี ได้ผ่านการแข่งขัน
ระดับภาคเข้าสู่รอบระดับประเทศ ซึ่งจะมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันที่ ๒๓ – ๒๔
มกราคม ๒๕๕๙ ณ The Mall บางกะปิ คือ ทีมโรงเรียนมุกดาหาร
2. การประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ปี ๒๕๕๙
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ วั น ที่ ๔ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็ น ต้ น ไป
ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมุกดาหารส่งทีมเข้าร่วมประกวด ดังนี้
๒.๑ ประเภทต้นแบบ
1) จังหวัด TO BE NUMBER ONE (พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ ๑)
2) ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทสหเรือง จากัด (พร้อมเป็น
ต้นแบบระดับเพชร ปีที่ ๑)
๒.๒ ประเภทดีเด่น
๑) ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนคาชะอีวิทยาคาร
2) ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมุกดาหาร
3) ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านภู อาเภอหนองสูง
4) ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านพังคอง อาเภอเมืองมุกดาหาร
5) ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทแม็คโคร จากัด สาขามุกดาหาร
รับทราบ
3.๓ มาตรการแก้ไขปัญหายางพารา (การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร)
สรุป ผลการดาเนินโครงการเร่ งด่วนมาตรการแก้ไขปัญหายางพาราของการยาง
แห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร ดังนี้
1. การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของจังหวัด
มุกดาหาร เปูาหมาย 20,000 ราย และรั บ ขึ้ น ทะเบี ย น ณ 26 มกราคม 2559 ได้
จานวน 16,627 ราย คิดเป็น 83.14 %
2. โครงการสนั บ สนุ นเกษตรกรชาวสวนยางรายย่ อยเพื่ อ ประกอบอาชี พ เสริ ม
ดาเนินการร่วมกับ 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย
และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร โดยให้เกษตรกรชาวสวนยางกู้เงินไป
ประกอบอาชีพเสริมรายละ 1 แสนบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี โดยเกษตรกรจ่ายร้อยละ 2
รัฐบาลจ่ายร้อยละ 3 เปูาหมายผู้เข้าร่วมโครงการ 2,294 ราย และผ่านการอบรมเพื่อรับ
เงินกู้ จานวน 2,325 ราย คิดเป็น 101.35 %
3. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการช่วยเหลือค่าครองชีพคนกรีดยาง อัตรา 1,500 บาท/ไร่
ไม่เกินครัวเรือนละ 15 ไร่ สาหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ที่สวนยาง

๑๐
เปิ ด กรี ด แล้ ว และได้ ขึ้ น ทะเบี ย นกั บ กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร เมื่ อ ปี 57/58 จั ง หวั ด
มุก ดาหารมี เ ปู าหมายผู้ มีสิ ท ธิ์ 12,707 ครั ว เรือ น เนื้อ ที่ 124,971.75 ไร่ ใช้ เ งิ น
งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 187,459,125 บาท และผลการดาเนินโครงการ เมื่อวันที่
28 มกราคม 2559 จ่ายเงินไปแล้ว 81 ราย เนื้อที่ 708.25 ไร่ เป็นเงิน 1,062,375
บาทส่วนที่เหลือ 12,626 ราย สานักงานส่งเสริมการเกษตรมุกดาหารรับไปดาเนินการ
จานวน 6,548 ราย การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด มุกดาหาร ดาเนินการต่อ จานวน
6,078 ราย โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับ
แจ้งผู้มีสิทธิข้าร่วมโครงการเมื่อวันที่ 18 - 20 มกราคม 2558 เพื่อจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ
ภายใน 31 มกราคม 2559 ตามนโยบายรัฐบาล สาหรับปัญหาอุปสรรค คือ ส่วนใหญ่
หลักฐานที่ได้รับไม่สมบูรณ์ครบถ้วน จึงไม่สามารถบันทึกข้อมูลเพื่อดาเนินการต่อได้ และ
หลักฐานกรรมสิทธิ์ประเภทที่ดินไม่อยู่ในมติของ ครม. เช่น สปก./สร5ก ชส.4 หนังสือ
รับรองของนิคมสหกรณ์ ฯลฯ
4. โครงการส่ ง เสริ ม การใช้ ย างในหน่ ว ยงานภาครั ฐ 1 แสนตั น ให้ เ ริ่ ม ด าเนิ น
โครงการวันที่ 25 มกราคม – 30 มิถุนายน 2559 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ยางในหน่วยงานภาครัฐ
2) เพื่อลดอุปทานยางพาราที่เข้าสู่ตลาด
3) เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของผู้ ป ระกอบการในการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ
4) เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง
มีเปูาหมาย คือ เกษตรกรชาวสวนยางที่เปิดกรีดยางแล้วและได้ขึ้นทะเบียนกับการ
ยางแห่ งประเทศไทยแล้ ว รายละไม่เกิน 15 ไร่ๆ ละ 10 กิโ ลกรัม รวมไม่ เกิน 150
กิโ ลกรั ม (ยางแห้ง) รวมจานวนประมาณ 1,000,000 ราย รับซื้อยางแผ่ นดิบชั้น 3
กิโลกรัมละ 45 บาท น้ายางสด กิโลกรัมละ 42 บาท และยางก้อนถ้วย กิโลกรัมละ 41 บาท
ผลการด าเนิ น งานของจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร โดยการร่ ว มมื อ ของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command)
ที่มีปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร นายชูยศ เชาว์ศิริกุล เป็นประธาน มีสถาบันเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการเป็นจุดบริการรับซื้อยางจากเกษตรกรโดยตรง 15 แห่ง ทาสัญญากับการยางแห่ง
ประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด 7 แห่ง และผลการดาเนินงานเปิดรับซื้อยาง เมื่อ
วันที่ 25 มกราคม 2559 ดังนี้
1) สถานที่สหกรณ์กองทุนสวนยางคาชะอี จากัด อาเภอคาชะอี มีเกษตรกรผู้มีสิทธิ์
เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 43 ราย ชนิดยางก้อนถ้วย จานวน 6,468 กิโลกรัม เนื้อยาง
แห้ง 3,880.80 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน จานวน 159,112.80 บาท
2) สถานที่สหกรณ์นิคมดอนตาลสอง จากัด อาเภอดอนตาล มีเกษตรกรผู้มีสิทธิ์เข้า
ร่วมโครงการฯ จานวน 104 ราย (ลงทะเบียน 115 ราย) ชนิดยางก้อนถ้วย ปริมาณ
จานวน 1,7655 กิโลกรัม เนื้อยางแห้ง 10166.30 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน จานวน
146,818.30 บาท รวมผู้ เ ข้าร่ ว มโครงการฯ จานวน 147 ราย ชนิ ดยางก้อ นถ้ว ย
จ านวน 24,123 กิ โ ลกรั ม เนื้ อ ยางแห้ ง 14,046.30 กิ โ ลกรั ม เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
575,898.30 บาท

๑๑

มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

มติที่ประชุม

ปัญหาอุปสรรค มีดังนี้
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
1) เกษตรกรขาดความเข้าใจเรื่องการขึ้นทะเบียนกับ การยางแห่งประเทศไทย
จังหวัดมุกดาหารและการรับสิทธิ์
2) ระยะเวลาในการดาเนินการโครงการไม่เหมาะสม
3) การติดต่อประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังเข้าใจไม่ตรงกัน
2. โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ
1) เกษตรกรไม่ทราบข้อมูลรายละเอียดของโครงการฯ
2) เกษตรกรบางส่วนยังไม่ได้ลงทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
3) ในพื้นที่รับซื้อยางไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตทาให้การสืบค้นข้อมูลลาบากและล่าช้า
4) บุคลากรไม่เพียงพอ
5) ค่าบริหารจัดการและค่าขนส่งไม่เหมาะสม
รับทราบ
3.4 รายงานประมาณการเศรษฐกิ จ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เดื อ นมกราคม ๒๕๕9
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
การเติบ โตทางเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหารในเดือนมกราคม 2559 คาดว่า
แนวโน้มเศรษฐกิจภายในจังหวัดจะชะลอตัว โดยพิจารณาจากเครื่องชี้เศรษฐกิจ ดังนี้
เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) คาดว่าจะชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดี ยวกัน
ของปีก่อน สะท้อนจากภาคเกษตรกรรมที่ชะลอตัว จากปริมาณผลผลิตมันสาปะหลังหดตัว
และอ้อยโรงงานที่ชะลอตัวจากปีก่อนหน้า เนื่องจากเกษตรกรได้ลดพื้นที่การเพาะปลูก
และหันไปปลูกยางพาราทดแทน รวมทั้งปีนี้เกิดภาวะภัยแล้งและน้ามีปริมาณน้อย ส่งผล
ต่อ ปริ ม าณผลผลิ ต ประกอบกั บ จ านวนของปลานิ ล สุ ก ร และโคเนื้ อมี ป ริ ม าณลดลง
สาหรับภาคอุตสาหกรรมขยายตัว จากการเพิ่ มขึ้นของผู้มาจดทะเบียนพาณิช ย์เพิ่มขึ้น
และปริ มาณการใช้ไฟฟูาที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ ภ าคการบริการหดตัว จากการลดลงของ
ยอดขายธุ ร กิ จ การค้ า ส่ ง ค้ า ปลี ก เนื่ อ งจากภาวะเศรษฐกิ จ ฟื้ น ตั ว ช้ า ท าให้ ป ระชาชน
ระมัดระวังในการซื้อสินค้ามากขึ้น
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน
เดี ย วกั น ของปี ก่ อน สะท้ อนจากการใช้จ่ า ยภาครั ฐ ขยายตั ว จากมาตรการเร่ง รั ดการ
เบิกจ่ายงบของรัฐบาล มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล (ตาบลละ 5 ล้านบาท)
และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย ทาให้การเบิกจ่ายงบประมาณสู งกว่า
ปีก่อน สาหรั บ การค้าชายแดนเร่งตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของทั้ง
มูลค่าการส่งออกและนาเข้า ส่วนการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว จากการลดลงของพื้นที่
ขออนุญาตก่อสร้างและการจดทะเบียนใหม่รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ แต่สถาบันการเงิน
ยังคงปล่อยสินเชื่อให้กับนักลงทุนตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ในขณะที่ การ
บริโภคภาคเอกชนหดตัว จากการลดลงของการจดทะเบียนใหม่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่
เกิน 7 ที่นั่ง และรถจักรยานยนต์ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า ทาให้ประชาชนและ
ผู้ประกอบการยังรอดูสถานการณ์และชะลอการซื้อสินค้า
รับทราบ

๑๒

คลังจังหวัด

3.5 มาตรการเร่ ง รั ด การใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 255๙
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
(๑) เปูาหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามมติ ครม. แยกเป็นรายไตรมาส
ไตร
มาสที่
๑
๒
๓
๔

งบลงทุน
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)
เปูาหมาย (%)
๑๙
๔๐
๖๑
๘๗

งบภาพรวม
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)
เปูาหมาย (%)
๓๐
๕๒
๗๓
๙๖

(๒) สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
หน่วย : ล้านบาท
%
ลาดับการ
รายการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ เปูาหมาย
เบิกจ่าย
(ประเทศ)
งบประจา 1,026.26 763.16 74.36
55
64
งบลงทุน 1,578.38 170.63 10.81
40
๖1
รวม
2,604.63 590.27 35.85
52
๗1
(๓) สรุปผลการเบิกจ่ายงบจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
หน่วย : ล้านบาท
%
ลาดับการ
รายการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ เปูาหมาย
เบิกจ่าย
(ประเทศ)
งบประจา
3๕.๗๑
3.89 12.79
55
61
งบลงทุน
1๗๙.๓๕
40
67
รวม
๒๑๕.๐๖
3.81 3.81
52
73
(๔) สรุปผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
หน่วย : ล้านบาท
ข้อมูล ณ วันที่ ๒5 มกราคม ๒๕๕9
ลาดับ
อาเภอ
จานวนโครงการที่ งบประมาณ เบิกจ่าย
ร้อยละ
ที่
ได้รับจัดสรร
๑
เมือง
๒๔
๘๔.๘๒
๒
คาชะอี
๑7
๔๕.๒๐
๓
ดงหลวง
๑๕
๔๐.๒๘
0.95
2.36
๔
ดอนตาล
9
๒๘.๖๒
๕
หว้านใหญ่
๑๕
๒๗.๗๘
0.62
2.22

๑๓
ลาดับ
ที่
๖
๗
มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

มติที่ประชุม

อาเภอ
นิคมคาสร้อย
หนองสูง
รวม

ข้อมูล ณ วันที่ ๒5 มกราคม ๒๕๕9
จานวนโครงการที่ งบประมาณ เบิกจ่าย
ร้อยละ
ได้รับจัดสรร
๑๐
๒๓.๔๑
๔
๘.๑๔
๙4
๒๕๘.๒4
1.57
0.61

รับทราบ
3.6 ซ้อมความเข้าใจมาตรการเพิ่มประสิทธิ ภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม ตาม
หนังสือสานักงบประมาณ ด่วนที่สุดที่ นร 0704/ว 38 ลงวันที่ 13 มกราคม 2559 ดังนี้
1. ใช้บังคับกับงบประมาณ พ.ศ. 2559 และงบประมาณ พ.ศ. 2558 เฉพาะ
งบกลางรายการเงิ น ส ารองจ่ า ยเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จ าเป็ น ส าหรั บ ด าเนิ น การตาม
มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กเท่านั้น
2. โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก งบประมาณ พ.ศ.2559
และรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ดาเนินการก่อหนี้
ผูกพัน ภายในเดือนมกราคม 2559 และเบิกจ่ายให้ แล้ วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์
2559 กรณี ก่อ หนี้ ผู กพั น ภายในเดือ นมกราคม 2559 แต่เ บิ กหลั งเดือ นกุม ภาพั น ธ์
2559 ให้ขอผ่อนผันกับสานักงบประมาณ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 กรณีไม่ขอ
ผ่ อ นผั น ไปส านั ก งบประมาณ ภายในวั น ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ์ 2559 ต้ อ งเสนอต่ อ
คณะรั ฐ มนตรี เป็ น รายกรณี และหากไม่ส ามารถด าเนิน การข้า งต้ นได้ ให้ ยกเลิ กการ
ดาเนินการ
3. หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบกลางรายการเงินสารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ถ้าไม่
สามารถก่อหนี้ทันภายใน 31 ธันวาคม 2558 ให้ยกเลิกการดาเนินการ และถ้าสามารถ
ก่อหนี้ทันภายใน 31 ธันวาคม 2558 ให้เบิกจ่ายงวดงานตามสัญญา หากพิจารณาว่า
โครงการที่ก่อหนี้ ผูกพันและเบิกจ่ายไม่ทันซึ่งได้ยกเลิกไปแล้วข้างต้น ยังมีความจาเป็น
เร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ ให้ขอรับการจัดสรรต่อสานักงบประมาณ
4. รายจ่ายลงทุนวงเงิน 2 - 500 ล้านบาท เร่งก่อหนี้ผูกพันภายในเดือนมกราคม
2559 ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
5. กรณีก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2559 แล้วมีงบประมาณเหลือ
จ่าย หากมีความจาเป็นต้องใช้งบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว ให้หน่วยงานเสนอความ
เห็นชอบ ต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดก่อนดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
รับทราบ

๑๔

พาณิชย์จังหวัด

มติที่ประชุม

พาณิชย์จังหวัด
มติที่ประชุม

ปลัดจังหวัด

3.7 สรุปภาวะการค้าชายแดนด้านจังหวั ดมุกดาหาร ประจาเดือนธันวาคม 2558
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
ในเดือนธันวาคม 2558 มูลค่าการค้าชายแดนรวม 7,983 ล้านบาท ลดลงจาก
เดือนที่แล้ว (พฤศจิกายน 2558) จานวน 949 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ -10.62
มูลค่าการส่งออก 3,625 ล้านบาท ลดลงจากเดือนที่แล้ว (พฤศจิกายน 2558) 53 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ -1.44 และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีที่แล้ว (ธันวาคม 2557)
มูลค่าสินค้าส่งออกเพิ่มขึ้น 1,498 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้ อยละ 70.43 มูลค่า
การนาเข้า 4,358 ล้านบาท ลดลงจากเดือนที่แล้ว (พฤศจิกายน 2558) 896 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ -17.05 และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีที่แล้ว (ธันวาคม 2557)
มูลค่าสินค้านาเข้าเพิ่มขึ้น 1,465 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.64 ดุลการค้า เดือน
ธันวาคม 2558 ไทยขาดดุลการค้า 733 ล้านบาท ขาดดุลลดลงจากเดือนพฤศจิกายน
2558 จานวน 843 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ -53.49
เปรียบเทียบมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทย - สปป.ลาว ตามปีงบประมาณ
ด้านจังหวัดมุกดาหาร กับจังหวัดนครพนม และหนองคาย ในเดือนตุลาคม – ธันวาคม
2558 กับตุลาคม – ธันวาคม 2557) พบว่า จังหวัดนครพนมมีมูลค่าการค้ารวมมาก
ที่สุดคือ 29,916 ล้านบาท รองลงมาคือจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัด หนองคาย หาก
เปรียบเทียบจากมูลค่าการส่งออก พบว่า จังหวัดนครพนมมีมูลค่าการส่งออกมากที่สุด คือ
19,067 ล้านบาท รองลงมาคือจังหวัดหนองคายและมุกดาหาร หากเปรียบเทียบจาก
มูลค่าการนาเข้า พบว่า จังหวัดมุกดาหารมีมูลค่าการนาเข้ามากที่สุดคือ 14,328 ล้านบาท
รองลงมาคือจังหวัดนครพนมและจังหวัดหนองคาย หากเปรียบเทียบจากดุลการค้า พบว่า
จั ง หวั ด หนองคายได้ ดุ ล การค้ า มากที่ สุ ด คื อ 14,685 ล้ า นบาท รองลงมาคื อ จั ง หวั ด
นครพนม และจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ
3.8 สรุปข่าวดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
(สานักงานพาณิชยจังหวัดมุกดาหาร)
เนื่ อ งจากระบบการรายงานข่ า วดั ช นี ร าคาผู้ บ ริ โ ภคของจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ขัดข้อง สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหารจะขอนาเรียน
เพื่อทราบในเดือนถัดไป
รับทราบ
3.๙ โครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดมุกดาหาร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยจังหวัดมุกดาหารกาหนดจัดโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยบูรณาการร่วมกับโครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เพื่อออกหน่วยให้บริการประชาชนเคลื่อนที่ ในลักษณะหน่วยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service) เข้าไปให้บริการในพื้นที่หมู่บ้าน ซึ่งเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
และถือเป็นการออกพบปะประชาชนเพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน เพื่อ
เป็นการพัฒนาการให้บริการเชิงรุก มีคุณภาพตามมาตรฐานการบริการประชาชน และ

๑๕

มติที่ประชุม

พัฒนาการจังหวัด

สามารถบ าบั ด ทุ ก ข์ บ ารุ ง สุ ข ให้ แ ก่ ป ระชาชนในพื้ น ที่ จั ง หวั ด มุ ก ดาหารได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
จึงขอเชิญทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน ร่วมออกหน่วย
บริการเคลื่อนที่ฯ โดยครั้งที่ 5 ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฯ ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์
๒๕๕9 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านโนนยาง ตาบลโนนยาง อาเภอ
หนองสูง
รับทราบ
3.1๐ สรุปความก้าวหน้าตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณี
ยากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ปี 2559 (สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
ในปี ๒๕๕๙ มี ครั ว เรือ นผู้ ประสบปั ญหาความเดือ ดร้ อนอย่ างรุน แรง ผ่ า นการ
พิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ ตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขฯ ที่กาหนด และตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน
เจ็บปุวย พิการ อนาถา จังหวั ดมุกดาหาร เมื่อวันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ จานวน ๕๕
ครัวเรือน จาแนกตามประเภทกลุ่มปัญหาได้แก่ ด้านอาหาร จานวน ๒๗ ครัวเรือน ด้าน
เครื่องนุ่งห่ม จานวน ๔๑ ครัวเรือน ด้านยารักษาโรค จานวน ๑๘ ครัวเรือน และด้านที่อยู่
อาศัย จานวน ๒๔ ครัวเรือน
ผลการดาเนินงาน ดังนี้
1) ด้านอาหาร สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอทุกอาเภอได้จัดกิจกรรมคลินิกแก้จน
โดยสาธิตอาชีพแก่ครัวเรือนเปูาหมายตามโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบ
บูรณาการฯ ผนวกกับครัวเรือนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน กรณียากจน เจ็บปุว ย
พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร เช่น อาเภอเมืองมุกดาหารสาธิตอาชีพทาไม้กวาดดอก
หญ้า อาเภอนิคมคาสร้อยสาธิตอาชีพทาไม้กวาดดอกหญ้าและการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
พลาสติก อาเภอหว้านใหญ่สาธิตอาชีพสานตะกร้าพลาสติกและการทาน้ายาล้างจาน เป็น
ต้น สานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหารออกเยี่ยมให้กาลังใจครัวเรือนเปูาหมายในพื้นที่
อาเภอนิคมคาสร้อยและอาเภอดอนตาล โดยได้มอบไก่พันธุ์ไข่จานวน ๓ ตัว แก่ครัวเรือน
เปูาหมายที่อาเภอดอนตาล จานวน ๑ ครัวเรือน และผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร ได้ออกไปเยี่ยมให้กาลังใจและมอบเครื่องอุปโภค
บริโภคแก่ครัวเรือนเปูาหมายในพื้นที่อาเภอเมืองมุกดาหาร จานวน ๒ ครัวเรือน
2) ด้านเครื่ องนุ่ง ห่ ม ส านัก งานพัฒ นาสั งคมและความมั่ นคงของมนุษย์ จัง หวั ด
มุกดาหารได้มอบเงินช่วยเหลือครัวเรือนเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนแล้วจานวน ๒๘
ครัวเรือน และอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จานวน ๑๓ ครัวเรือนซึ่งจะมอบในโอกาสต่อไป

๑๖

มติที่ประชุม

3) ด้านยารั กษาโรค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารได้มอบหมายให้
เจ้าหน้ าที่สาธารณสุ ขในระดับพื้นที่ ออกเยี่ยมให้กาลังใจและเก็บข้อมูลอาการปุวยของ
ครัวเรือนเปูาหมายครบทุกครัวเรือนแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อส่งต่อ
ผู้ปุวยให้เข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
4) ด้านที่อยู่อาศัย สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารได้
ประสานให้องค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออกสารวจ
พื้ น ที่ พร้ อ มประเมิ น ราคาและเขี ย นแบบแปลนการก่ อ สร้ า ง/ซ่ อ มแซมที่ อ ยู่ อ าศั ย แก่
ผู้ประสบปัญหาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้างจานวน ๔ ครัวเรือน
ในพื้นที่อาเภอนิคมคาสร้อย ๒ ครัวเรือน อาเภอเมืองมุกดาหาร ๑ ครัวเรือน และอาเภอ
ดงหลวง ๑ ครัวเรือน
สถานะทางการเงิน กองทุนช่ว ยเหลื อผู้ ย ากจน เจ็ บปุว ย พิก าร อนาถา จังหวั ด
มุกดาหาร เมื่อวันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ สมทบกองทุน
ช่วยเหลือผู้ยากจน เจ็บปุวย พิการ อนาถา จังหวัดมุ กดาหาร เงินสดจานวน ๑๖,๑๙๐
บาท และได้รับดอกเบี้ยจากธนาคาร จานวน ๒๗๘.๙๗ บาท รวมเป็นเงิน ๑๐๐,๖๓๓.๒๘ บาท
และเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ชมรมดอกช้างน้าวจังหวัดมุกดาหาร โดยนายสรสิทธิ์
ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะประธานชมรมได้มอบเงินสมทบกองทุน
ช่วยเหลือผู้ยากจน เจ็บปุวย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร เงินสดจานวน ๓๐,๕๓๙.๗๑ บาท
ปัจจุบันเงินกองทุนฯ รวมทั้งสิ้น ๑๓๑,๑๗๒.๙๙ บาท
จังหวัดมุกดาหารจะดาเนินการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อหารายได้สมทบ
กองทุน ช่ว ยเหลื อผู้ ยากจน เจ็บปุ ว ย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ในวันเสาร์ที่ ๕
มีนาคม ๒๕๕๙ ณ สนามภูดิน กอล์ฟคลับ อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร การแข่งขันมี ๒
ประเภท ได้แก่ประเภททีมๆ ละ ๖ คน ค่าสมัครทีมละ ๙,๐๐๐ บาท และประเภทบุคคล
ค่าสมัคร ท่านละ ๑,๕๐๐ บาท โดยสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ แขวงทางหลวงชนบท
มุกดาหาร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ผู้สนใจสามารถร่วมให้การสนับสนุน
กิ จ กรรมและบริ จ าคได้ ที่ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด มุ ก ดาหารและคลั ง จั ง หวั ด
มุ ก ดาหาร ได้ ตั้ ง แต่ บั ด นี้ เ ป็ น ต้ น ไป จนถึ ง วั น อั ง คารที่ ๒๓ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๙ โดย
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ กาหนดให้มีการจัดทาปูายประชาสัมพันธ์สาหรับผู้ร่ว ม
สนับสนุนกิจกรรมและบริจาค คือ ขนาด 60x120 ซม. จานวน 2,000 บาท, ขนาด
120×๘๐ ซม. จานวน 3,000 บาท ขนาด 120x120 ซม. จานวน 5,000 บาท และ
ขนาด 140x140 ซม. จานวน 10,000 บาท ขึ้นไป
รับทราบ
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วัฒนธรรมจังหวัด

๓.11 สรุปผลการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559
(สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
สรุปผลการรณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ดังนี้
1. สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 4 มกราคม
2559 รวม 7 วัน เกิดอุบัติเหตุ 28 ครั้ง ลดลง 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75 มีผู้บาดเจ็บ
27 ราย ลดลง 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.82 และมีผู้เสียชีวิต 4 ราย เพิ่มขึ้น 1 ราย
คิดเป็นร้อยละ 33.33
2. พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ เมาสุรา คิดเป็นร้อยละ 62.50 ไม่
สวมหมวกนิรภัย คิดเป็นร้อยละ 21.88 และขับรถเร็วเกินกาหนด คิดเป็นร้อยละ 12.50
3. ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ ถนน อบต./หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 50
ถนนกรมทางหลวงชนบท คิดเป็นร้อยละ 25 และถนนในเมือง/เทศบาล คิดเป็นร้อยละ
14.29
4. จุดเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ ทางตรง คิดเป็นร้อยละ 60.71 และทางแยกและทาง
โค้ง คิดเป็นร้อยละ 14.29
รับทราบ
๓.12 สรุ ป รายงานสถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน ประจ าเดื อ นธั น วาคม ๒๕๕๘
(สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประจาเดือนธันวาคม 2558 ดังนี้
๑. เกิดอุบัติเหตุ จานวน ๓1 ครั้ง
๒. ผู้บาดเจ็บ
จานวน ๓1 ราย
๓. ผู้เสียชีวิต
จานวน 6 ราย
๔. อาเภอที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด คือ อาเภอเมืองคาชะอี จานวน 3 คน
5. รถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถมอเตอร์ไซค์ จานวน 31 ครั้ง
6. จุดที่เกิดอุบัติเหตุบนถนนกรมทางหลวง 4 ครั้ง ถนนกรมทางหลวงชนบท 4 ครั้ง
ถนนในท้องถิ่น 22 ครั้ง และถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 ครั้ง
7. ผู้เสียชีวิตในปี 2558 (นับจาก มกราคม 2558 - ธันวาคม 2558) รวม 27 ราย
8. ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมุกดาหาร ขอให้ทุกหน่วยงาน
องค์กรทุกภาคส่วนที่มีการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน
รายงานผลการดาเนินการที่มีส่วนร่วมสนับสนุนวาระจังหวัดด้านความปลอดภัยทางถนน
อย่างต่อเนื่องต่อไป
รับทราบ
๓.13 โครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทาบุญ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ จังหวัด
มุ ก ดาหาร ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ส านั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด
มุกดาหาร)
โครงการผู้ ว่ าฯ พาเยี่ ยมวัด ทาบุ ญ สื บ สานวั ฒ นธรรมประเพณีวิถี พุท ธ จัง หวั ด
มุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดกิจกรรมมาแล้ว 5 ครั้ง/วัด ดังนี้

๑๘
ลาดับที่

ชื่อวัด

๑
๒
๓

ศรีบุญเรือง
สุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์
ศรีมงคลใต้
(พระอารามหลวง)
วัดปุาวิเวก
วัดสว่างอารมณ์
รวมทั้งสิ้น

๔
๕

วัน เดือน ปี
จันทร์ 15 ก.พ.

มติที่ประชุม

วัฒนธรรมจังหวัด

อาเภอ

๕9

จานวน
พระภิกษุ สามเณร แม่ชี
เมืองมุกดาหาร
๑๐
๓๐
นิคมคาสร้อย
๑๕
เมืองมุกดาหาร
๙
หว้านใหญ่
ดอนตาล

๘
๗
๔๙

๑
๓๑

-

ปัจจัยที่ได้รับบริจาค (บาท)
เพื่อถวายวัด
๑๘,๔๑๒.๗๕
๑๑,๗๖๙.๐๐
๑๔,๖๙๖.๐๐
๑๐,๐๔๓.๐๐
๑๑,๕๔๗.๐๐
๖๖,๔๖๗.๗๕

ปฏิทนิ การจัดกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ดังนี้
สถานที่/อาเภอ
เจ้าภาพ
วัดโพธิ์ศรีแก้ว
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร / สานักงาน
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร / สานักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร /
บ้านก้านเหลืองดง
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร / สานักงานปฏิรูปที่ดิน
ต.หนองแคน
จังหวัดมุกดาหาร / สานักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร /
อ.ดงหลวง
โครงการชลประทานมุกดาหาร / อาเภอดงหลวง / เทศบาล
ตาบลหนองแคน / ผู้นาชุมชนในตาบลหนองแคน / สถานศึกษา
ในตาบลหนองแคน / สภาวัฒนธรรมอาเภอดงหลวง / สภา
วัฒนธรรมตาบลหนองแคน

รับทราบ
3.14 โครงการส่งเสริมงานวัฒนธรรมประเพณีบูรไฮ – ไทยโซ่ อาเภอดงหลวง จังหวัด
มุกดาหาร ประจาปี ๒๕๕๙ (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
อ าเภอดงหลวง จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร มี ป ระชากรส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ชนเผ่ า ไทยกะโซ่
โดยเฉพาะพื้น ที่ตาบลดงหลวง ประชากรเป็นชนเผ่าไทยกะโซ่ทุกหมู่บ้าน ซึ่งไทยกะโซ่
ตาบลดงหลวงนั้น เป็นชนเผ่าที่ยังคงรักษาสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมที่บรรพ
บุรุษได้สร้างสรรค์และสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง ในอดีตมีความเชื่อเกี่ยวกับผี การนับถือ
ผีบรรพบุรุษ ที่เรียกว่าผีปูุตา ซึ่งจะมีการบวงสรวงทุกปี โดยเชื่อว่าจะทาให้บ้านเมืองอยู่
เย็ น เป็ น สุ ข ผู้ ค นปราศจากโรคภั ยไข้ เ จ็บ ต่อ มามีก ารผสมผสานวั ฒ นธรรมความเชื่ อ
เกี่ยวกับศาสนาพุทธ ประเพณีฮีตสิบสองก็ยังคงมีและปฏิบัติเหมือนกับชาวอีสานทั่วไป
และความสาคัญของแต่ละประเพณีก็จะแตกต่างกันไป ตามที่บรรพบุรุษได้ถือปฏิบัติ แต่
ฮีตที่ไทยกะโซ่ให้ความสาคัญมากในปัจจุบัน คือ บุญเดือนสาม ซึ่งมีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้อง
มากมาย เช่น พิธีกรรมเปิดประตูเล้า พิธีกรรมทาขวัญควาย พิธีกรรมทาขวัญข้าว ที่เรียก
บุญเดือนสามก็เพราะว่า ทาพิธีในเดือนสาม ขึ้นสามค่า นอกจากบุญเดือนสามแล้วยังมี
พิธีกรรมที่สาคัญของไทยกะโซ่ตาบลดงหลวง คือ พิ ธีกรรมเลี้ยงผีหมอ ซึ่งเป็นความเชื่อ
เกี่ยวกับผีที่ยังคงมีอยู่ในชุมชนไทยกะโซ่ และในพิธีกรรมเลี้ยงผีหมอคือการเลี้ยงตอบแทน
บุญคุณผีหมอที่ได้ช่วยปกปักรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุข และกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ประกาศ
ให้พิธีกรรมเหยาของชุมชนไทยกะโซ่อาเภอดงหลวงได้ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทาง

๑๙

มติที่ประชุม

วัฒนธรรมจังหวัด

มติที่ประชุม

ผกก.ด่านตรวจฯ

วัฒนธรรมของชาติ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
จึงได้บูรณาการจัดโครงการส่งเสริมงานวัฒนธรรมประเพณีบรูไฮ – ไทยโซ่ อาเภอดงหลวง
จังหวัดมุกดาหารขึ้น ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ บริเวณสนามหน้า
ที่ว่าการอาเภอดงหลวง
รับทราบ
3.15 โครงการจั ด งานสั ป ดาห์ “มาฆบู ช าอาเซี ย น สานสั ม พั น ธไมตรี ในมิ ติ
พระพุท ธศาสนา” ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2559 (ส านัก งานวัฒ นธรรม
จังหวัดมุกดาหาร)
วันมาฆบูชา เป็นวันสาคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เนื่องด้วยเป็นวันที่พระสัมมา
สัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่บรรดาพระอรหันต์ จานวน ๑,๒๕๐ รูป ซึ่งมา
ประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย และพระอรหันต์เหล่านี้เป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทจาก
พระพุทธเจ้าโดยตรง หรือเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า จาตุรงคสันนิบาต แปลว่า การประชุม
ที่พร้อมด้วยองค์ ๔ ซึง่ ในวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญเดือนสาม หรือวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๓
และพระพุทธองค์ได้วางหลักการสาคัญของพระพุทธศาสนา ได้แก่ ไม่ทาความชั่ว ทาแต่
ความดี ทาจิตใจให้บริสุทธิ์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนามีภารกิจหลักในการ
ส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามสู่สังคม ได้มี
ความตระหนักในการนามิติศาสนามาส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียน โดยจัดงาน
สั ป ดาห์ ส่ งเสริ ม พระพุ ทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบู ช าอาเซียนขึ้น ด้ว ยเหตุที่ มี
ความสาคัญอย่างยิ่งในการช่วยสร้างความมั่นคง และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ
โดยใช้พระพุทธศาสนาเป็นสื่อกลางให้พี่น้องสองฝั่งโขงได้มีโอกาสทาบุญ ทาความดีร่วมกัน
และสร้างภูมิคุ้มกันให้พระพุทธศาสนามีความยั่งยืนสืบไป ในการนี้ จังหวัดมุกดาหารโดย
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวง
วัฒ นธรรม ได้เ ห็ น ความส าคัญของโครงการดังกล่ าว จึงได้จัดโครงการจัดงานสั ปดาห์
“มาฆบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรี ในมิติพระพุทธศาสนา ประจาปี ๒๕๕๙ ระหว่างไทย –
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” ของจังหวัดมุกดาหาร – แขวงสะหวันนะเขต
ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ วัดศรีบุญเรือง ตาบลศรีบุญเรือง
อาเภอเมืองมุกดาหาร
รับทราบ
๓.16 ชาวต่างด้าวอยู่เกินกาหนดได้รับอนุญาต (Over Stay) (ด่านตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดมุกดาหาร)
แนวทางปฏิบัติของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองกรณีการห้ ามคนต่างด้าวที่จงใจ
ฝุาฝืนกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดเป็ นระยะ
เวลานานเข้ามาราชอาณาจักร ดังนี้
กรณีคนต่างด้าวเข้ามอบตัว
1) อยู่เกินกาหนดอนุญาต เกินกว่า 90 วัน ห้ามเข้าราชอาณาจักร เป็นเวลา 1 ปี
2) อยู่เกินกาหนดอนุญาต เกินกว่า 1 ปี ห้ามเข้าราชอาณาจักร เป็นเวลา 3 ปี
3) อยู่เกินกาหนดอนุญาต เกินกว่า 3 ปี ห้ามเข้าราชอาณาจักร เป็นเวลา 5 ปี
4) อยู่เกินกาหนดอนุญาต เกินกว่า 5 ปี ห้ามเข้าราชอาณาจัก เป็นเวลา 10 ปี

๒๐

มติที่ประชุม

แทนโยธาธิการฯ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
ผอ.การเลือกตั้งฯ

มติที่ประชุม

เกษตรจังหวัด

มติที่ประชุม

กรณีคนต่างด้าวถูกจับกุมดาเนินคดี
1) อยู่เกินกาหนดอนุญาต น้อยกว่า 1 ปี ห้ามเข้าราชอาณาจักร เป็นเวลา 5 ปี
2) อยู่เกินกาหนดอนุญาต เกินกว่า 1 ปี ห้ามเข้าราชอาณาจักร เป็นเวลา 10 ปี
รับทราบ
๓.17 สรุปผลการก่อสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ วัด รอยพระพุ ทธบาทภูม โนรมย์ (ส านัก งานโยธาธิ ก ารและผั งเมื องจั งหวั ด
มุกดาหาร)
ผลความก้าวหน้าของงานก่อสร้างพระพุทธรูปฯ มีรายละเอียดดังนี้
1. เทคอนกรีตองค์พระฯ ถึงบริเวณพระเศียร และดาเนินการติดตั้งพระศก (มวยผม)
2. ก่อสร้างโครงสร้างองค์พระฯ ช่วงแขนทั้งสองข้าง
3. งานฉาบโครงสร้างองค์พระฯ ถึงช่วงเอว
4. ก่อสร้างโครงสร้างองค์พระฯ ผนังผ้าตาดทิพย์
ผลการดาเนินงานของผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว ๒๒ งวด จากทั้งหมด 32 งวด เบิกจ่ายแล้ว
เป็นจานวนเงินรวม ๓๓,๑๒๗,๕๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔ ของราคาค่าก่อสร้าง แผนงานก่อสร้าง
ร้อยละ ๑๐๐ ผลงานก่อสร้างจริง ร้อยละ ๙8.10 งานก่อสร้างช้ากว่าแผนงาน ร้อยละ 1.90
รับทราบ
เรื่องอื่นๆ
4.๑ เส้นทางสู่ประชามติ (ROAD TO REFERENDUM) (สานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร)
เส้นทางสู่ประชามติ (ROAD TO REFERENDUM) ระยะเวลา มีนาคม – กรกฎาคม
2559 ดังนี้
1. วันที่ 29 มกราคม 2559 กรธ.เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรก
2. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 กรธ.ปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอแนะ
3. วัน ที่ 29 มีนาคม 2559 ร่างรัฐ ธรรมนูญแล้ ว เสร็จ ครม.จะแจ้ง กกต.เพื่ อ
ดาเนินการจัดออกเสียงประชามติ และเริ่มพิมพ์ร่างรัฐธรรมและสรุปสาระสาคัญ
4. วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เป็นวันออกเสียง ก่อนการออกเสียง กกต.จะส่ง
เอกสารประชาสัมพันธ์รูปแบบขั้นตอนการออกเสียงให้ครัวเรือน และรณรงค์ให้ประชาชน
ศึกษาสาระสาคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อการใช้สิทธิที่มีคุณภาพ
รับทราบ
4.2 โครงการอบรมเกษตรกรแก้ ปั ญ หาวิ ก ฤตภั ย แล้ ง (ส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด
มุกดาหาร)
ด้วยกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ คสช.ร่วมกันดาเนินการ
จัดโครงการอบรมเกษตรกรแก้ปัญหาวิกฤตภัยแล้ง โดยใช้เวทีศูนย์พัฒนาเรียนรู้เพื่อสินค้า
เกษตรประจาอาเภอ มีเปูาหมายเพื่ออบรมเกษตรกรอาเภอละ 250 คน รวม 1,750 คน
สาหรั บ คุณสมบั ติเป็ นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร อายุ 15 – 65 ปี ระยะเวลา
หลักสูตรอบรม 15 วัน 90 ชั่วโมง จึงขอความร่วมมือให้หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว
รับทราบ

๒๑
ประธาน

มติที่ประชุม

4.3 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ผมได้เข้าร่วมประชุมกับนายกรัฐมนตรี ในเรื่องความ
คืบ หน้ าเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษ จึงขอเรียนให้ ทุก ท่านทราบว่า ประเด็น แรก เรื่อ ง
ขอบเขตพื้นที่ อยู่ในพื้นที่อาเภอเมืองมุกดาหาร อาเภอดอนตาล และอาเภอหว้านใหญ่
โดย กนพ.ได้เห็นชอบ 3 อาเภอ 11 ตาบล มีพื้นที่ 316,524 ไร่ ประเด็นที่สอง เรื่อง
สิทธิประโยชน์ จังหวัดมุกดาหารได้ 5 กิจการเปูาหมาย จาก 13 กิจการเปูาหมาย และ
BOI ได้เพิ่มกิจการเปูาหมายอีก 14 รายการ ประเด็นที่สาม เรื่องที่ดินให้เอกชนเช่า
สานักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหารได้ดาเนินการรังวัด ออกโฉนด มีพื้นที่ 1,080 ไร่ ที่บ้าน
พรานอ้ น ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมื องมุ กดาหาร มี 5 จัง หวั ด นาร่ องซึ่ง ที่ ประชุม ได้
นาเสนอนายกรัฐมนตรีปรากฏว่า จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสระแก้ว ที่สามารถรังวัด
ออกโฉนดที่ดินได้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจังหวัดอื่นยังคงมีปัญหาอยู่ จังหวัดมุกดาหารอยู่ใน
ขั้นตอนที่กรมธนารักษ์จะดาเนินการเชิญชวนนักลงทุน มาลงทุน ซึ่งการนิคมอุตสาหกรรม
แห่ งประเทศไทยยื นยันแล้ว ว่า จะไปลงทุนที่จังหวัดตาก จังหวัดสระแก้ว และจังหวัด
สงขลา ในส่วนของเรื่องสนามบินยังคงไม่มีความคืบหน้า
รับทราบ

มติที่ประชุม

4.4 กาหนดการประชุม กรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/๒๕๕9
กาหนดการประชุม กรมการจั งหวัด มุกดาหาร และหั ว หน้า ส่ ว นราชการประจ า
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/๒๕๕9 วันศุกร์ที่ ๒6 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

แทน หน.สนจ.

ลงชื่อ
(นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

