รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 3/๒๕๕9
เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม ๒๕๕9
ณ ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายธวัชชัย ธรรมรักษ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายนพดล ไพฑูรย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
4. นายคมกฤช สุวัตถี
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
5. นายรัชพล คงศรียาตรา
แทนอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
6. ร.ต.อ.พิชิต อวนพล
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
7. นายสมเพชร สร้อยสระคู
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
8. นายอนุรัตน์ ธรรมประจาจิต
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
9. นางสุนทรี ใจสุทธิ์
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
10. นางสาวผ่องพรรณ นาเอก
แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
11. นายวิชัย เพ็ญดี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
12. นายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์
หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
13. นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
14. นายสันธาน สร้อยสาโรง
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
15. นายอภัย วุฒิโสภากร
นายอาเภอคาชะอี
16. นายมนตรา กอซอ
นายอาเภอดอนตาล
17. นายประสิทธิชัย สุวรรณไขศรี
แทนนายอาเภอนิคมคาสร้อย
18. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
นายอาเภอดงหลวง
19. นายพรเทพ วัชกีกุล
นายอาเภอหว้านใหญ่
20. นายสมพร มณีรัตน์
นายอาเภอหนองสูง
21. นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
22. นายทรงศิลป์ ประสีระเก
แทนจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
23. นางอรุณี ศรีประจันทร์
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
24. นายกุนจันทร์ สิงห์สุ
แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
25. นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
26. นายวิทยา วัฒนเรืองโกวิท
แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
27. นายปิยพงศ์ นาโสก
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
28. นายเชิดชัย อาจวิชัย
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 72
29. นายนเรศ สุวรรณกูฏ
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
30. นางพรอุมา หมอยา
คลังจังหวัดมุกดาหาร
31. นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
32. นายชวการ มาฆะวงศ์
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

๒
33.
34.
35.
36.
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39.
40.
41.
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48.
49.
50.
51.
52.
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54.
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56.
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59.
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64.
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68.
69.
70.
71.

นายขวัญชัย ธนพรไพศาล
นายวิศวะ ปิติสุขสมบัติ
นายพรโรจน์ ยลพล
นายวสันต์ ห่อนบุญเหิม
นายพิทยา นาผล
นายจรูญ เหง่าลา
ว่าที่ ร.ต.พิเชษฐ์ แก้วจินดา
นายวัชพล บุญสะอาด
นายเชฎฐกฤท วรจันทร์
พ.ต.อ.สามารถ แก้วเนตร
ร.ต.อ.หญิง ลาไพร เหมนนท์
พ.ต.ท.อาทิตย์ ดาสนิท
นายวิญญู รัตนาพันธ์
นายสุรพงษ์ ศิริเวช
นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
นายบุญร่วม คาจันทราช
นางประทิน สีสา
ส.ต.อ.อรุณ ศรีนาทม
นายวิศิษฎ์ เหลืองรุ่งโรจน์
นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์
นายประหยัด ยุพิน
นายบุญส่ง ชื่นตา
นายเฉลิมพล เพ็ชรรัตน์
นายวิมศักดิ์ รัชอินทร์
นางสาวดวงแก้ว ดีเลิศ
นายวิรัตน์ สิทธิชัย
นางสาวฐิติรัตน์ แสนสุข
นายบุญมาก พ่ออามาตย์
นายบุญส่ง พานชัยภูมิ
นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข
นายพิทักษ์ เมืองโคตร
นายวสันต์ นิสัยมั่น
นายณรงค์ โล่ห์คา
นายมนูญ แก้วแสนเมือง
นางเพชรรัตน์ แก้วเหล่ายูง
นางสาวธวัลรัตน์ ผงทอง
นายปัญญา มุ่งดี
นายสมปอง ทองศรี
นายศิริชัย ไตรยราช

แทนสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
ผอ.คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบก.ภ.จว.มห.
แทน ผกก.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผกก.10 กองบังคับการตารวจน้า
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
หน.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดมุกดาหาร
แทน หน.สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
หน.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
แทน ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
หน.ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.อุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
แทน ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
แทน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
ผอ.โรงเรียนมุกดาหาร

๓
72. นางสาววัชราภรณ์ ผิวขา
73. นายอภิศักดิ์ วรรณไกรศรี
74. นายฐิติวัสส์ กาญจนกัณฑ์
75. นายสุพจน์ เขตอนันต์
76. นายประภาส ศาสตร์แก้ว
77. นายปิยะ โยมา
78. นายอนน บุญกระสาน
79. นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์
80. นายสรศาสตร์ ครองยุติ
81. นางสาวเสาวนีย์ บุพบุญ
82. นางสาวพัชนพร พันธุชิน
83. พ.อ.สุดใจ แพงพรมมา
84. พ.ต.ตระกูล ตระกูลสม
85. พ.อ.ยุทธนา ม่วงพูลสวาสดิ์
86. นายคายืน วงศ์ชาลี
87. นายสุรกฤษฏิ์ วงศ์วราภัทร์
88. นายสามารถ สุมนารถ
89. นายคาพล พิมเสน
90. นายสุรจิตต์ จันทรสาขา
91. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์
92. นายประนอม อุทรักษ์
93. นายอิทธิพัทธ์ โรจน์จตุรานนท์
94. นางสาวจริญญา วันทาวงศ์
95. นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม
96. นางศิริพร เศษแสงศรี
97. นางพัฒนา อุตโรกุล
98. นายประนม รัชอินทร์
99. นายบุญรู้ บุตดีวงศ์
100.นายเฉลียว ดีวงศ์
101.นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
102.นางสาววิจิตรา บุตรธิเดช
103.นางวรลักษณ์ บุตรธิเดช
104.นางธงชัย โสดา
105.นายบุญเรือง เมฆฉิม
106.นายสังสรรค์ อุ่นคา
107.นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง

ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
แทน ผอ.โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
แทน ผอ.โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
ผอ.สน.สกสค.จังหวัดมุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
แทนพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.นพค.๒๔
รอง ผอ.รมน.จ.ว.มห. (ท)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
หน.สถานีไฟฟูาแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
แทนวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
แทน หน.ศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
แทน หน.อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
แทนปุาไม้จังหวัดมุกดาหาร
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทนนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทนประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้ากลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

๔
ผู้ไม่มาประชุม
1. หัวศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
2. ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
3. ผู้จัการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
4. ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
5. ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
6. ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดมุกดาหาร
7. ผู้อานวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
8. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
9. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
10. ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 234
11. หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
12. โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
13. ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
14. หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
15. นายสถานีเดินรถมุกดาหาร
16. ผบ.หมู่เรือที่ 3 นรข.
17. ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
18. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
19. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
20. ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
21. หัวหน้าด่านปุาไม้มุกดาหาร
22. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มน้าโขงฯ
23. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
24. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
25. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
26. นายกสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
27. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
28. ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ 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. พิธี มอบเกียรติบั ตรผู้ที่ไ ด้รั บรางวัลการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับจังหวัด
(สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
ด้ว ยกระทรวงวั ฒ นธรรมโดยกรมส่ งเสริ ม วั ฒ นธรรม ได้ ก าหนดจั ด การประกวด
คัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน โดยเฉพาะนักเรียนระดับประถมศึกษา

๕
ช่วงชั้นที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ได้พัฒนาทักษะการเขียนที่เป็นระเบียบเรียบร้อย
มีความเข้าใจในรูปแบบของอักษรไทยและสร้างทักษะในการเขียนอักษรไทยได้ถูกต้อง
สวยงาม ตามแบบแผนมากขึ้น ทั้งยังกระตุ้นให้เยาวชนไทยเห็นคุณค่าและความงดงามของ
ภาษาไทย และร่วมกันสืบสานเอกลักษณ์ทางภาษาของชาติไทย การประกวดแบ่งเป็น ๒
ระดับ คือ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัด
จะเป็ น ตั ว แทนในการส่ ง ผลงานการคั ด ลายมื อ ระดั บ ประถมศึ ก ษาเข้ า ประกวดใน
ระดับประเทศต่อไป ผลการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศ ตัวแทนจาก
จังหวัดมุกดาหาร เด็กหญิงณัฐญาดา คาบุ่ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียน
บ้านวังไฮ ได้รับรางวัลชมเชย โดยได้รับเกียรติบัตรจากอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อม
เงิ น รางวั ล จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท และผู้ ไ ด้ รั บ รางวั ล การประกวดคั ด ลายมื อ ระดั บ
ประถมศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับ
จังหวัด ดังนี้
1. รางวั ล ชมเชย ระดั บ ประเทศ และรางวั ล ชนะเลิ ศ ระดั บ จั ง หวั ด
ได้ แ ก่
เด็กหญิงณัฐญาดา คาบุ่ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านวังไฮ ตาบลภูวง อาเภอ
หนองสูง
๒. รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ เด็กหญิงตุ๊กตา พรหมเสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ตาบลโพธิ์ไทร อาเภอดอนตาล
๓. รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ เด็กหญิงขวัญจิรา บุญรักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
โรงเรียนชุมชนนาโสก ตาบลนาโสก อาเภอเมืองมุกดาหาร
๔. รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงสุทธิกานต์ ภู่น้อย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียน
บ้านบะ ตาบลกกแดง อาเภอนิคมคาสร้อย
๕. รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กชายฐานทัพ กันพิพิช ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียน
คาอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา ตาบลคาอาฮวน อาเภอเมืองมุกดาหาร
2. พิธี มอบรางวัล การประกวดกองทุน หมู่บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งที่ มี ผลการบริ ห าร
จัดการดี เด่น ระดับจังหวัดมุกดาหาร ประจาปี 2558 (สานักงานพัฒ นาชุมชน
จังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยจังหวัดมุกดาหารได้ดาเนินการคัดเลื อกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่น
ระดับจังหวัด ประจาปี 2558 เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีผลการบริหารจัดการดีเด่น ให้ เป็นต้นแบบของกองทุนหมู่บ้าน
อื่นๆ เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่น ประจาปี 2558
จั งหวัดมุ กดาหารจึ งขอประกาศผลการคัด เลื อ กกองทุ นหมู่บ้า นและชุ มชนเมื องดี เด่ น
ประจาปี 2558 ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัล ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านแมด หมู่ที่ ๑0 ตาบลบ้านเหล่า
อาเภอคาชะอี
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับโล่รางวัล ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านบางทรายน้อย
หมู่ที่ ๑ ตาบลบางทรายน้อย อาเภอหว้านใหญ่

๖
3. รางวัลรองชนะเลิ ศอันดับที่ 2 ได้รับโล่ รางวัล ได้แก่ กองทุ นหมู่บ้านโพนสว่าง
หมู่ที่ ๕ ตาบลดอนตาล อาเภอดอนตาล
4. การประกาศเกียรติคุณกองทุนหมู่บ้านดีเด่นระดับอาเภอ จานวน ๔ รางวัล ดังนี้
1) กองทุนหมู่บ้านคาพอก หมู่ที่ ๑๐ ตาบลโนนยาง อาเภอหนองสูง
2) กองทุนหมู่บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๖ ตาบลนาอุดม อาเภอนิคมคาสร้อย
3) กองทุนหมู่บ้านดอนชาด หมู่ที่ ๔ ตาบลชะโนดน้อย อาเภอดงหลวง
4) กองทุนหมู่บ้านจอมมณีใต้ หมู่ที่ ๗ ตาบลผึ่งแดด อาเภอเมืองมุกดาหาร
3. พิธีมอบเงินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน
เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 (สานักงานเกษตรจังหวัด
มุกดาหาร)
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เห็นชอบโครงการบูรณาการ
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้ รับผลกระทบภัยแล้ ง และโครงการจัดทาแผนชุมชน
ปี 2558/59 ใน 8 มาตรการ โดยเฉพาะมาตรการที่ 4 โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรตามความต้ อ งการของชุ ม ชนเพื่ อ บรรเทาภั ย แล้ ง ปี 2558/59 มอบให้
กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
เกษตรกรจากการขาดรายได้ในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งสร้างโอกาสในการปรับเปลี่ยนอาชีพ
และโครงสร้างการผลิตที่เหมาะสม โดยเป็นไปตามความสมัครใจของประชาชน และการมี
ส่ว นร่ ว มของชุมชนและเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาและวางแผนการผลิ ตด้ว ยตนเอง
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยชุมชนเป็นผู้บริ หารจัดการเพื่อให้ชุมชนและ
เกษตรกรสามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสมในช่วงวิกฤตภัยแล้ง
จังหวัดมุกดาหารได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจากกรมส่ งเสริมการเกษตรให้
ดาเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทา
ภั ย แล้ ง ปี 2558/59 ระยะที่ 2 ครั้ ง ที่ 1 จ านวน 51 โครงการ งบประมาณ
27,557,452 บาท ดาเนินการในพื้นที่ 5 อาเภอ 17 ตาบล โดยให้ดาเนินโครงการฯ ให้
แล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2559 เพื่อเป็นขวัญกาลังใจแก่ ศบกต.ที่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ จึงมอบเงินงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตาม
ความต้อ งการของชุม ชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ ง ปี 2558/59 แก่ นายอาเภอ ผู้ รับแทน
คณะกรรมการ ศบกต. ทั้ง 5 อาเภอ ดังนี้
1. อาเภอคาชะอี จานวน 35 โครงการ งบประมาณ 19,605,486 บาท
2. อาเภอหนองสูง จานวน 12 โครงการ งบประมาณ 5,522,969 บาท
3. อาเภอนิคมคาสร้อย จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 1,440,700 บาท
4. อาเภอหว้านใหญ่ จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 523,797 บาท
5. อาเภอดงหลวง จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 464,500 บาท
4. พิ ธี ม อบเสื้ อ เกราะกั น กระสุ น ของกลุ่ ม ไลน์ ผึ้ ง งานมุ ก ดาหาร 59 ให้ กั บ สถานี
ตารวจภูธรเมืองมุกดาหาร (กลุ่มไลน์ผึ้งงานมุกดาหาร 59)
ด้วยกลุ่มไลน์ผึ้งงานมุกดาหาร 59 ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 โดยมี
วัตถุประสงค์และเปูาหมายเพื่อเป็นการรวมกลุ่มบุคคลที่มีจิตอาสาทางานร่วมกัน แก้ไข
ปัญหาร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างสรรค์ และนาพาสิ่งที่

๗
ดีงามบนความร่วมมือเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ไม่มีการเมืองเข้ามาแอบแฝงเพื่อที่จะร่วมกัน
สร้ างความเจริ ญรุ่ งเรืองให้ กับชาวจังหวัด มุกดาหารในโอกาสต่อไป ซึ่งการทางานของ
สมาชิกกลุ่มฯ มีสมาชิกในลักษณะที่เป็นประชารัฐ ประกอบด้วยผู้ที่ทางานรับราชการ นัก
ธุรกิจ ค้าขาย และเป็นพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร และในห้วงเวลาที่ผ่านมาได้มี
ข่าวการทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติหน้าที่จับกุมคนร้ายในคดีต่างๆ โดยเฉพาะเรื่อง
ยาเสพติด ซึ่งปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนั้น ไม่มีเสื้ อเกราะกันกระสุ นไว้ส าหรับ
ปูองกันตนเองจนบางครั้งได้รับ บาดเจ็บและเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ และเจ้าหน้าที่
ตารวจในเขตจังหวัดมุกดาหาร คือ สถานีตารวจภูธรเมืองมุกดาหารก็ได้เกิดลักษณะเช่นนี้
เกิดขึ้น สมาชิกกลุ่มไลน์ผึ้งงานมุกดาหาร 59 จึงมีดาริร่วมกันจัดหาเสื้อเกราะกันกระสุน
เพื่อมอบให้เจ้ าหน้ าที่ตารวจไว้ใช้ในการปฏิ บัติหน้าที่ โดยเฉพาะเรื่องการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด สมาชิก ของกลุ่มไลน์ผึ้งงานมุกดาหาร 59 ทั้งหมด 56 คน จึงได้
ร่วมกันจัดหาเสื้อเกราะกันกระสุนได้จานวน 33 ตัว นามามอบให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
มุกดาหาร เพื่อมอบส่งต่อให้กับสถานีตารวจภูธรเมืองมุกดาหารนาไปให้เจ้าหน้าที่ตารวจใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่ในโอกาสต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงรองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
(1) รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการย้ายไปดารงตาแหน่งจังหวัดอื่น

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 นายยงยุทธ สิงห์ธวัช
2 นางสาวรัชนีวรรณ เสวกพิบูลย์

3

นายไพฑูรย์ ปินะถา

4
5
6

นางประทิน สีสา
นางทิพวรรณ ตังตระกูล
นายธฤติ ประสานสอน

ตาแหน่งเดิม

ตาแหน่งใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
อัยการผูเ้ ชี่ยวชาญสานักงานอัยการ
ภาค 4
ช่วยราชการสานักงานคดีอัยการสูงสุด
ปฏิบัติราชการสานักงานอัยการพิเศษ
ฝุายคดีอัยการสูงสุด 2
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและ
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
ครอบครัวจังหวัดพล จังหวัดขอนแก่น
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลาภู
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดสกลนคร

๘
(๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
๑ นายนพดล ไพฑูรย์
2 นายคมกฤช สุวัตถี
3

ร.ต.อ.พิชิต อวนพล

4

นายประสงค์ เป็งคามา

5

นายสุรัติ วิภักดิ์

ตาแหน่งเดิม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดตาก
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.
จังหวัดปราจีนบุรี

ตาแหน่งใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.
จังหวัดมุกดาหาร

มติที่ประชุม

รับทราบ

มติที่ประชุม

๑.๒ การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๕9 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

ประธาน

๑.3 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
ในเรื่องของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้นาเสนอในเวทีต่างๆ ให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้
รับทราบไปพร้อมๆ กัน ณ ปัจจุบันข้อมูลเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ขอนา
เรียนว่าในบางเรื่องก็นิ่งแล้ว บางเรื่องอยู่ในระหว่างการดาเนินการ บางท่านเพิ่งได้ย้ายมาใน
จังหวัดมุกดาหารจึงถือโอกาสสรุปอีกรอบหนึ่ง จังหวัดมุกดาหารมี 7 อาเภอ 52 ตาบล
526 หมู่บ้าน 55 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐบาลเห็นว่าจังหวัดมุกดาหารมีศักยภาพที่
จะเจริ ญเติ บ โตในเรื่ อ งของการค้ าการลงทุน และการท่ อ งเที่ ยว จึง เห็ น ชอบให้ จั งหวั ด
มุกดาหารเป็น 1 ใน 5 จังหวัดนาร่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม
2557 ล่ าสุ ดได้เ พิ่ม อี ก 4 จัง หวั ด ได้ แก่ จัง หวั ดนครพนม เชี ย งราย กาญจนบุรี และ
นราธิวาส เมื่อเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแล้ว จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง คือ ประเด็นแรก
เรื่องขอบเขตพื้นที่ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้เห็นชอบให้
จังหวัดมุกดาหารมีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 3 อาเภอ ตามอาเภอชายแดน ได้แก่ อาเภอ
หว้านใหญ่ มี 4 ตาบล อาเภอเมืองมุกดาหาร 5 ตาบล และอาเภอดอนตาล 2 ตาบล รวม
แล้วคือ 3 อาเภอ 11 ตาบล 361,274 ไร่ ประเด็นที่สองเรื่องสิทธิพิเศษ สิทธิประโยชน์
ต่างๆ และเรื่องของ BOI ประเด็นที่สามรัฐบาลได้ให้จังหวัดแก้ไขปัญหาเรื่องราคาที่ดิน ซึ่ง
พอประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั้ง 10 จังหวัดก็มีราคาที่ดินสูงขึ้น ทางจังหวัด
มุกดาหารก็ได้เสนอที่ดินของทางราชการ คือ บ้านพรานอ้น ตาบลคาอาฮวน อาเภอเมือง
มุกดาหาร เสนอไป 1,085 ไร่ เป็นที่ดินของศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตร สถานีพัฒนาอาหาร
สั ต ว์ และส านั ก งานการปฏิ รูป ที่ ดิ นจั ง หวั ด ความคื บ หน้ าอยู่ ใ นขั้ น ตอนที่ ก รมธนารั ก ษ์

๙

มติที่ประชุม
ประธาน

กระทรวงการคลัง เชิญชวนนักลงทุนมาลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว ในครั้งแรกมี 1,085 ไร่
สานักงานที่ดินได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปรังวัดที่ดิน ออกโฉนดแล้ว เหลือที่ดิน 1,080 ไร่ จังหวัด
มุกดาหารก็ได้มีความชัดเจนแล้วว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ไม่ได้มา
ลงทุน และได้ให้เอกชนมาประมูลทั้งหมด โดยกรมธนารักษ์ก็จะได้ดาเนินการประมาณเดือน
พฤษภาคม 2559 ถ้าเอกชนประมูลได้แล้วก็จะมาบริหารจัดการทั้งหมด ณ ตอนนี้จังหวัดก็
รอเอกชนมาทาการประมูล ถ้าประมูลได้แล้วการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษก็คงจะเกิดขึ้น
คาว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไม่ได้อยู่ที่ 1,080 ไร่ แต่ครอบคลุมทั้ง 3 อาเภอ 11 ตาบล
ถ้านักลงทุนสนใจจะไปหาเช่าเองหรือซื้อที่ดินก็ทาได้ เพียงแต่ว่าที่ดิน 1,080 ไร่ นั้ น เป็น
การแก้ไขปัญหาราคาที่ดินมีราคาสูง อีกสิ่งหนึ่งที่ตามมาคือเมื่อเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษแล้ว เราจะต้องอานวยความสะดวกให้นักลงทุน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ในเรื่อง
โครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นถนน รถไฟ สนามบิน ระบบไฟฟูา และระบบประปา ซึ่งใน
เรื่ องระบบไฟฟูา และประปาก็ได้รับงบประมาณมาดาเนินการขยายระบบรองรับในเขต
อาเภอเมืองมุกดาหาร ในเรื่องถนนไม่ว่าจะเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างจังหวัดมุกดาหาร ซึ่ง
จังหวัดสามารถเข้าออกได้ 4 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางไปจังหวัดอุบลราชธานี ช่องทางไป
อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อไปจังหวัดขอนแก่น กรมทางหลวงก็ได้จ้างที่ปรึกษา
สารวจเส้นทางเรียบร้อยแล้ว อีกเส้นทางที่จังหวัดได้ผลักดันไปแล้วคือเส้นทางตาบลคาปุาหลาย
อาเภอเมือ งมุก ดาหาร ไปที่บ้ านต้ อง อาเภอธาตุพนม จั งหวัดนครพนม ระยะทาง 23
กิโลเมตร งบประมาณ 780 ล้านบาท ซึ่งโอกาสความเป็นไปได้ตอนนี้กระทรวงคมนาคมได้
หยิบโครงการนี้มาพิจารณาแล้ว ซึ่งเราอาจจะได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2560 ในส่วน
ของถนนภายในจังหวัดแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหารก็ได้รับงบประมาณมาแล้ว ในเรื่อง
ของรถไฟทางจังหวัดได้รับแจ้งจากการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าได้นาเสนอเส้นทางรถไฟจาก
อาเภอบ้านไผ่มาที่จังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร และไปสิ้นสุดที่นครพนม
ได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาสารวจเรียบร้อยหมดแล้ว ส่งผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
EIA ไปให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดาเนินการ และอีกเส้นทางคือการ
รถไฟแห่งประเทศไทยได้แจ้งมาว่าได้มีโครงการศึกษาเรื่องทางรถไฟจากแนวตะวันตกคือ
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก มาตามเส้นทางที่จังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นเรื่องของอนาคตที่เรา
คงต้องติดตามกันต่อไป อีกประเด็นคือเรื่องสนามบินซึ่งทางคณะทางานโดยนายธวัชชัย
ธรรมรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ประชุมหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 2
มีนาคม ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันแล้วว่าสนามบินจะต้องเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัด
มุกดาหาร ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็เป็นเรื่องของอนาคตเพราะเราจะต้องใช้งบประมาณจานวน
มาก ในการที่จะมารองรับการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร จังหวัดได้มอบหมาย
ให้สานักงานจังหวัดเสนอโครงการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นสภาพัฒน์
BOI กรมธนารักษ์ และหอการค้าไทย ได้มาให้ความรู้เรื่องการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ในช่วงเดือนเมษายนนี้ รายละเอียดจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้ง
รับทราบ
๑.4 สถานการณ์ภัยแล้ง
ในเรื่องของสถานการณ์ภัยแล้ง ข้อมูล ณ ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นระดับแม่น้าโขงอยู่ที่
2.26 เมตร หรือไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากอ่างเก็บน้าทั้ง 15 อ่าง ซึ่งมีระดับความจุกักเก็บ น้าที่

๑๐

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

หน.สนจ.

ยังเพียงพอที่จะนามาใช้ในการอุปโภคบริโภค ซึ่งเรื่องนี้ทางรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย
ก็ได้ให้น โยบายชัดเจนว่า หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นจังหวัด อาเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องไปวางแผนในการบริหารจัดการน้าต้นทุนที่เรามีอยู่ พี่น้อง
ประชาชนจะต้องมีน้าในการอุปโภคและบริโภคจนไปถึงฤดูฝนที่จะมาถึงอีก 1 - 2 เดือน
ข้างหน้า ในส่วนของจังหวัดเองไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือสานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการเตรียมการเรื่อง
นี้ตามลาดับ คิดว่าการเตรียมการนี้ คงจะรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น หรือ
อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ จึงถือโอกาสนี้นาเรียนที่ประชุมทราบ
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/๒๕๕9 เมื่อวันศุกร์ที่ ๒6 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9
รายงานการประชุมมีจานวน ๒2 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 2/๒๕๕9 เมื่อวันศุกร์ที่ ๒6 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) การขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง พ.ศ.
๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ มีแนวคิดพื้นฐาน 5 หลักการ คือ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเข็ม
ทิศชี้นาทาง มีหลักการที่สาคัญคือ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือ การสร้างความสมดุล การคิด
วิเคราะห์ ซึ่งในเรื่องของความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันก็จะสอดคล้อง
กับทฤษฎีทางฝั่งตะวันตก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างความสมดุล การคิดวิเคราะห์
ข้อมูลจากเหตุผล การพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ในส่วนของการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area –
based) เริ่มต้นจากประชาชนคือแผนพัฒนาหมู่บ้าน เช่น โครงการตาบลละ 5 ล้านบาท
ก็จะสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมคือการประชาคม การเริ่มต้นทาตามกระบวนการขั้นตอน
เริ่มต้นจากครัวเรือนไปสู่ชุมชนไปสู่แผนยุท ธศาสตร์ระดับชาติ นอกจากนั้นสิ่งสาคัญคือ
เรื่องของการบูรณาการ และเพื่อให้กระบวนการต่อเนื่องไปก็จะเน้นในเรื่องของการจัดการ
ความรู้และการพัฒนาคนซึ่งเป็นสิ่งสาคัญในหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่อง
พื้นที่จะเน้นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 คือเรื่องของภาคการเกษตรและชนบท โดย
ส านั กงานพัฒ นาชุ มชนจังหวัดก็จะเป็นหน่ว ยงานหลั กการขับเคลื่ อน ในคราวประชุ ม
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)
เมื่อวันที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา หลักการสาคัญของกระบวนการแผนจะต้องมีความเชื่อมโยง
ตั้ง แต่ ร ะดั บ หมู่ บ้ า นขึ้ น ไปจนถึ งระดับ ภาคมุ่ง ไปสู่ ประชาคมข้ างนอก เริ่ มต้ นที่ ก ารค้ า
ชายแดนไปสู่ อ าเซี ย น และประชาคมโลก ซึ่ ง การคิ ด โครงการจะต้ อ งสอดคล้ อ งและ
เชื่อมโยงกัน และในเรื่องของ Value Chain ก็ต้องสอดคล้องกันในเรื่องของงบประมาณ
และภารกิจ ในเรื่องของแผนพัฒนาจังหวัดที่นาเสนอไปส่วนกลางมีส่วนที่ขาดหายไปคืองบ
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พัฒนาการจังหวัด

ฟังก์ชั่นและงบท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนแผนต้องยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
กระบวนการคิด โดยมีนโยบายของชาตินามารวมกัน โดยมีพื้นที่เป็นศูนย์กลางในการ
ขับเคลื่อน Agenda Area และ Function ส่วนในกระบวนการทางานเน้นกระบวนการ
ประชารั ฐ เริ่ ม ต้ น ที่ แ ผนชุ ม ชน แผนอ าเภอ และแผนจั ง หวั ด น าไปสู่ ก ารจั ด ท าแผน
งบประมาณ ซึ่งในแผนพัฒนาจังหวัดจะแบ่งเป็น 4 งบประมาณ คือ งบฟังก์ชั่น งบจังหวัด
งบองค์กรปกครองส่วนถิ่น และงบเอกชน สิ่งเหล่านี้จะทาให้กระบวนการทั้งสองภาคส่วน
บูรณาการกันได้ การบูรณาการในการแบ่งงานความรับผิดชอบกลไกหลักในการจัดทา
ทบทวนแผนก็จะเป็นกรมการพัฒนาชุมชน และกรมการปกครอง จะนาไปสู่การจัดทาแผน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งในการเริ่มทาทบทวนแผนชุมชน
และแผนหมู่บ้านส่วนราชการและภาคเอกชนจะต้องเข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้น
ประชาชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการ เสริมสร้างองค์ความรู้ให้เป็นรูปธรรมและเกิดผล
สัมฤทธิ์ เมื่อได้แผนชุมชนและแผนหมู่บ้านแล้ว จะแบ่งงบประมาณเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก
ชุมชนดาเนินการเอง ส่วนที่สองชุมชนดาเนินการร่วมกับชาวบ้าน และส่วนที่สามเกิ นขีด
ความสามารถก็จะนาไปบรรจุในแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนอาเภอ และแผน
จังหวัดต่อไป
รับทราบ
- โครงการส่ง เสริ มการขับ เคลื่ อนการพั ฒนาตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งในภาคเกษตรและชนบท (ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด
มุกดาหาร)
ด้ว ยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒ นาชุม ชนได้รับ มอบหมายจาก
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
การเกษตรและชนบท (ยุทธศาสตร์ที่ 1) โดยมุ่งเน้นการบูรณาการการขับเคลื่ อนการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของทุกภาคส่วนโดยมียุทธศาสตร์ที่ต้องบูรณาการการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 7 ด้าน โดยในยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามปรั ช ญาเศรษฐกิจพอเพี ยงในภาคการเกษตรและชนบท เป็นยุทธศาสตร์ที่มีพื้น ที่
รองรับชัดเจน จึงดาเนินการเป็น ยุทธศาสตร์แรก ซี่งสานักงาน กปร.ได้จัดทาฐานข้อมูล
พื้นที่เปูาหมายเพื่อวางแผนการดาเนินงาน จานวน 23,589 หมู่บ้าน จังหวัดมุกดาหาร
มีจานวนหมู่บ้านตามเปูาหมายจานวน 165 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน A B C
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบกรมการพัฒนาชุมชน หมู่บ้านโครงการแหล่งน้าขนาด
เล็ก หมู่บ้านขับเคลื่อนโดย ธ.ก.ส. และหมู่บ้านโครงการสมเด็จพระเทพ กรมการปกครอง
ผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมชี้แจงคณะทางานระดับพื้นที่ในภูมิภาค ระดับจังหวัด/
อาเภอ จังหวัดดาเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้ า งความเข้ า ใจให้ ค ณะท างานระดั บ พื้ น ที่ ใ นภู มิ ภ าคไปด าเนิ น การปรั บ เปลี่ ย น
แนวความคิ ด ให้ เ กษตรกรและประชาชนในหมู่ บ้ า นเปู า หมายได้ เ ข้ า ใจหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจ พอเพีย ง น าความรู้ตามแนวพระราชดาริไ ปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ตาม
ศักยภาพของหมู่บ้ าน/ชุมชน และเพื่อสนับสนุนให้ คณะท างานระดับจังหวัด/อาเภอ/
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ตาบล/หมู่ บ้ า นเปู าหมายมี ความพร้อ มในการบูร ณาการและเป็น กลไกลส าคัญ ในการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามแนวทาง ขั้นตอน และเจตนารมณ์ที่คณะอนุกรรมการฯกาหนดไว้
2. กิจกรรมการให้การศึกษาชุมชนและจัดเวทีประชาคมทาแผนชุมชน
เวทีที่ 1 เวทีชี้แจงและวางแผนการจัดเก็บข้อมูล (เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม)
อาเภอร่ว มกับคณะทางานขับเคลื่อนระดับตาบลแต่งตั้งทีมวิทยากรกระบวนการ และ
พี่เลี้ยงสนับสนุนการจัดเวทีฯ การสร้างความเข้าใจในคู่มือการดาเนินงานการขับเคลื่อน
โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตร
และชนบท และสร้างความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูล 4 ส่วน คือ ข้อมูลบัญชีครัวเรือน ข้อมูล
ด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านอาชีพ และข้อมูลแหล่งน้า เพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ในเวทีที่ 2
เวที ที่ 2 เวที ป ระชาคมวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และปรั บ แผนชุ ม ชน (เดื อ น
กุมภาพันธ์ – มีนาคม) คณะทางานระดับตาบล และหมู่บ้านจัดเวทีวิเคราะห์และคืนข้อมูล
ตามกิ จ กรรมที่ 1 ให้ ชุ ม ชน เพื่ อ ร่ ว มกั น พิ จ ารณาจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ในเรื่ อ งที่ เ ป็ น
ประเด็นร่วมของชุมชน เพื่อปรับแผนชุมชน และจาแนกประเภทแผน ทาเอง ทาร่วม ทาให้
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานและของบประมาณจาก สปน.
การมี ส่ ว นร่ ว มของส่ ว นราชการหน่ ว ยงาน คณะท างานขั บ เคลื่ อ นการ
ดาเนินงานระดับอาเภอ/ตาบล ร่วมบูรณาการจัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนและเรียงลาดับ
ปัญหาเพื่อวิเคราะห์เขียนโครงการ/กิจกรรม จาแนกประเภทแผนชุมชน ทาเอง ทาร่วม ทาให้
โดยสนับสนุนให้ชุมชนประเภททาเองดาเนินการในลักษณะเกื้อกูล ส่วนโครงการทาร่วมให้
ดาเนินการในรูปประชารัฐ และโครงการทาให้เสนอของบประมาณจากท้องถิ่น/จังหวัด/สปน.
รับทราบ

มติที่ประชุม

(2) การติ ด ตามเร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2559 และงบกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล (สานักงานคลัง
จังหวัดมุกดาหาร)
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คณะรั ฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 เห็นชอบมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อให้
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยกาหนดเปูาหมายการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แยกรายไตรมาส ดังนี้

คลังจังหวัด

ลงทุน

งบประจา

ภาพรวม

(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

เป้าหมาย (%)

เป้าหมาย (%)

เป้าหมาย (%)

1

19

33

30

2

40

55

52

3

61

76

73

4

87

98

96

ไตรมาสที่

๑๓
ผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบประจา

เบิกจ่าย
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
1,222.90
1,024.83
83.80

งบลงทุน

1,658.79

466.42

รวม

2,881.69

1,491.25

รายการ

%
เป้าหมาย

ลาดับการ
เบิกจ่าย
(ประเทศ)

5555

58

28.12

40

45

51.75

52

67

2. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายการ
งบประจา

เบิกจ่าย
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
35.72
8.73
24.44

%
เป้าหมาย

ลาดับการ
เบิกจ่าย
(ประเทศ)

5555

65

งบลงทุน

179.34

8.72

4.86

40

56

รวม

215.06

17.45

8.11

52

67

การติดตามเร่งรัดงบกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ตามที่รัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ มีรายได้
น้อย เพื่อความเป็นอยู่ ที่ดีของประชาชน และช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบภัยแล้ง จึงได้อนุมัติโครงการ ดังนี้
๑. โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล (ตาบลละ ๕ ล้าน)
2. โครงการการส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดเล็ก
3. โครงการตามมาตรการสาคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน
๔. โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อ
บรรเทาภัยแล้ง
ผลการดาเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙) ดังนี้
๑. โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล (ตาบลละ ๕ ล้าน)
ได้รับอนุมัติจานวน 1,021 โครงการ จานวนเงิน 263.76 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
149.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.84
๒. โครงการส่ งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดเล็ก ได้รับอนุมัติจานวน 576
โครงการ จานวนเงิน 315.25 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 314.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
99.68
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๓. โครงการตามมาตรการส าคั ญ เร่ ง ด่ ว นเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรและคน
ยากจน ได้รับอนุมัติจานวน 40 โครงการ จานวนเงิน 50.30 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
28.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.98
4. โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อ
บรรเทาภัยแล้ง ได้รับอนุมัติจานวน 52 โครงการ จานวนเงิน 35.08 ล้านบาท เบิกจ่าย
แล้ว 30.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.83
รับทราบ

(3) การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559
(สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
หน.สานักงานป้องกันฯ
คณะกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน ได้มีมติในคราวประชุม
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เห็นชอบแผนบูรณาการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด
อาเภอ ใช้ เ ป็ น กรอบแนวทางในการด าเนิ นงานปู อ งกั น และลดอุ บัติ เ หตุ ท างถนนช่ ว ง
เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559 โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. ชื่อในการรณรงค์ “สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร”
2. ช่วงเวลาดาเนินการ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงการรณรงค์และ
เสริมสร้างวินัย ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2559 และ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่าง
วันที่ 11 – 17 เมษายน 2559
3. เปูาหมายการดาเนินงาน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559 และจานวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จานวน
ผู้เสียชีวิต และจานวนผู้บาดเจ็บ (Admit) ลดลงให้เหลือน้อยที่สุด โดยให้จังหวัด อาเภอ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้กาหนดเปูาหมายการดาเนินงานด้วยตนเอง
4. แนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
4.1 มาตรการด้านการบริหารจัดการ บูรณาการการดาเนินงานร่วมกับ
ทุกภาคส่วน ทั้งฝุายพลเรือน ตารวจ ทหาร และภาคเอกชน นานโยบายและแนวทาง
“ประชารัฐ” ของรัฐบาล มาใช้เป็นกลไกในการควบคุมปัจจัยเสี่ยง และเฝูาระวัง กากับ
ปูองปรามผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่ โดยให้ ศปถ.จังหวัด ศปถ.อาเภอ ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฝุายปกครองในระดับพื้นที่ ภาคเอกชน แกนนาชุมชนหมู่บ้าน ภาค
ประชาสังคม และอาสาสมัครต่าง ๆ
4.2 มาตรการด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย ตรวจสอบจุดเสี่ยง
จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุ บ่อยครั้ง และจุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ในถนนที่รับผิดชอบ
และเร่งปรับปรุง และแก้ไขให้มีความปลอดภัยในการสัญจร ขอความร่วมมือผู้รับจ้าง
ก่อสร้าง หรือซ่อมแซมถนน เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จและคืนพื้นผิวจราจรก่อนเทศกาล
สงกรานต์ และกรณียังไม่แล้วเสร็จให้ติดตั้งเครื่องหมาย สัญลักษณ์ให้ชัดเจนในระยะที่
ปลอดภัย เพื่อแจ้งผู้ใช้เส้นทางล่วงหน้าก่อนถึงบริเวณก่อสร้าง
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4.3 มาตรการด้านยานพาหนะที่ปลอดภัย กาหนดมาตรการ แนวทาง
เพื่อกากับ ควบคุม ดูแล ทั้งรถโดยสารสาธารณะ และรถโดยสารไม่ประจาทางเพื่อให้เกิด
การขั บ ขี่ ที่ป ลอดภั ย ขอความร่ ว มมือ กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการขนส่ ง ด้ ว ยรถบรรทุ กให้ ห ยุ ด
ประกอบกิจ การหรือหลี กเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559
เพื่อบรรเทาปัญหาในด้านการจราจรและปูองกันอุบัติเหตุร้ายแรงในช่วงเทศกาล
4.4 มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย บังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่องเพื่อควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิด อุบัติเหตุทางถนน
โดยเฉพาะ ค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 46/2558 ลงวั น ที่ 30
ธันวาคม 2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ รวมทั้ง
ควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนาไปสู่การลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการเมาแล้วขับ
4.5 มาตรการด้านการตอบสนองหลั งเกิดอุบัติเหตุ ความพร้อมของ
โรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และหน่วยบริ การการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบการติดต่อสื่อสาร
การสั่ ง การ ประสานงาน และการแบ่ ง มอบพื้ น ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยบริ ก าร
การแพทย์ฉุกเฉินในเครือข่ายและดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน และ
จัดเตรียมความพร้อมของหน่วยกู้ชีพ และกู้ภัย ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือวัส ดุอุปกรณ์
การสั่งการ ระบบการติดต่อสื่อสาร และดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน
รับทราบ
(4) ร่างรัฐธรรมนูญ (สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดมุกดาหาร)
คาอธิบายสาระสาคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับวันที่ 29 มีนาคม 2559 ดังนี้
1. รูปแบบของรัฐ
2. รูปแบบการปกครอง
3. ที่มาและผู้ใช้อานาจอธิปไตย
4. หลักการใช้อานาจอธิปไตย
5. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเสมอภาค
6. หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
7. สถาบันพระมหากษัตริย์
8. หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
9. หน้าที่ของปวงชนชาวไทย 10 ประการ
10. หน้าที่ของรัฐ
11. แนวนโยบายแห่งรัฐ
12. ระบบเลือกตั้ง สส. - กาบัตรเดียว
13. คุณสมบัติของผู้สมัคร สส. - ต้องเข้มเพื่ออนาคตของชาติ
14. หน้าที่ สส.
15. ระบบการเลือก สว.
16. หน้าที่ สว.
17. ที่มานายกรัฐมนตรี
18. คณะรัฐมนตรี

๑๖
19. ศาลรัฐธรรมนูญ
20. องค์กรอิสระ
21. ศาลและองค์กรอัยการ
22. การปูองกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์
23. การปกครองส่วนท้องถิ่น
24. การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
25. การปฏิรูปประเทศ
26. บทเฉพาะกาล
มติที่ประชุม

เกษตรจังหวัด

มติที่ประชุม

รับทราบ
(5) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย
- โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน
เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ระยะที่ 2 (โครงการด้านการเกษตร
อื่นๆ และอาชีพนอกภาคเกษตร) (สานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เห็นชอบโครงการ
บูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง และโครงการจัดทาแผน
ชุมชนเพื่อแก้ไขวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558/59 ใน 8 มาตรการ โดยเฉพาะมาตรการที่ 4
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง
ปี 2558/59 มอบให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลั กในการดาเนินการ เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากการขาดรายได้ในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้ง สร้างโอกาส
ในการปรับเปลี่ยนอาชีพและโครงสร้างการผลิตที่เหมาะสม โดยเป็นไปตามความสมัครใจ
ของประชาชน และการมีส่ วนร่วมของชุมชนและเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาและวาง
แผนการผลิตด้วยตนเอง สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยชุมชนเป็นผู้บริหาร
จัดการเพื่อให้ชุมชนและเกษตรกร สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง จังหวัด
มุกดาหาร โดยคณะกรรมการศูนย์อานวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับ
จังหวัด ร่วมกับคณะทางานขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน ตามมติ
คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 22 กั น ยายน 2558 และส านั ก งบประมาณ เขต 11 ได้
ด าเนิ น การจั ด ประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณากลั่ น กรอง/อนุ มั ติ โ ครงการตามแผนพั ฒ นาอาชี พ
เกษตรกรตามความต้องการของชุม ชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ ง ปี 2558/59 ระยะที่ 2
จานวน 6 อาเภอ 78 โครงการ วงเงินงบประมาณ 36,419,222.73 บาท
ผลการดาเนินงาน กรมส่งเสริมการเกษตรได้โอนจัดสรรงบประมาณโครงการ
ตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59
ระยะที่ 2 ครั้ งที่ 1 ภายใต้มาตรการที่ 4 ให้ จั งหวัดมุ กดาหาร จานวน 51 โครงการ
งบประมาณ 27,557,452 บาท และได้เชิญนายอาเภอ/ผู้แทนฯ รับมอบเช็คโครงการแทน
คณะกรรมการ ศบกต. ทั้ง 5 อาเภอ และสานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารได้โอนงบประมาณ
ให้ ศบกต. กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรและร่วมกับสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหารได้ จัด
ฝึกอบรมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดทคโนโลยี การเกษตรประจาตาบล (ศบกต.)
คณะกรรมการกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อชี้แจงการดาเนินงาน
และการจัดทาบัญชีโครงการฯ ระหว่างวันที่ 18 - 24 มีนาคม 2559 ในพื้นที่ 5 อาเภอ
รับทราบ
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- การดาเนินงานตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
(สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดมุกดาหาร)
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางสาหรับเจ้าของสวนยาง ผู้เช่า ผู้ทา
สวนยาง และคนกรี ดยางที่มีเอกสารสิ ทธิ์ในที่ดินขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ.การยางแห่ ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2558 เพื่อรับการช่วยเหลือในการพัฒนายางพาราทั้งระบบครบวงจร
ตั้งแต่ปลูกจนกระทั่งโค่นปลูกใหม่ โดยใช้เงินกองทุนพัฒนายางพาราให้ความช่วยเหลือใน
ด้านต่างๆ ซึ่ง กยท.ให้การสนับสนุนชาวสวนยาง ดังนี้
1. สนับสนุนส่งเสริมการปลูกแทน 40 %
2. สนับสนุนการพัฒนาผลผลิต การแปรรูป การตลาด การทาผลิตภัณฑ์ยาง
และอื่นๆรวมทั้งการรักษาเสถียรภาพราคายาง 35 %
3. เป็นสวัสดิการเพื่อชาวสวนยาง 7 %
4. พัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 3 %
เปูาหมายและผลการขึ้นทะเบียนชาวสวนยางมุกดาหารกับ กยท. ณ วันที่
29 มีนาคม 2559 มีเปูาหมาย 20,000 ราย และผลการขึ้นทะเบียนสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยางมี 1 สถาบัน
โครงการสนับ สนุ น ชาวสวนยางรายย่ อ ยเพื่ อ ประกอบอาชี พเสริ ม ได้ ใ ห้
เกษตรกรกู้เงิน ธกส.รายละ 1 แสนบาท ดอกเบี้ย 2 % ต่อปี เกษตรกรสมัครเข้าร่ว ม
3,003 ราย คณะกรรมการและ ธกส.อนุมัติเข้าร่วม โครงการ กยท.จัดอบรมและรับเงินกู้
แล้วตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน จานวน 2,687 ราย ประมาณ 95 % กู้เงินเพื่อประกอบ
อาชีพเสริมด้านปศุสัตว์
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิต และการช่วยเหลือค่าครองชีพคนกรีดยาง
อัตรา 1,500 บาท/ไร่ ไม่เ กินครัว เรือนละ 15 ไร่ ส าหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่ มี
เอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่สวนยางเปิดกรีดแล้ว และได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
เมื่อปี 57/58 เปูาหมายผู้มีสิทธิ์ทั้งประเทศ 850,000 ครัวเรือน โดยเปูาหมายผู้มีสิทธิ์
จั งหวัด มุกดาหารจ านวน 12,727 ครัว เรือ น เนื้ อที่ 125,273.75 ไร่ วงเงิ น
187,910,625 บาท
โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ยางในหน่วยงานภาครัฐ
2. เพื่อลดอุปทานยางพาราที่เข้าสู่ตลาด
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ
4. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง
มีเปู าหมาย คือ เกษตรกรชาวสวนยางประมาณ 1 ล้ านรายที่เปิ ดกรีดแล้ ว และได้ขึ้ น
ทะเบียนกับ กยท. ขายยางในโครงการ รายละไม่เกิน 15 ไร่ๆ ละ 10 กิโลกรัม รวม 150
กิโลกรัม ปริมาณยางที่รับซื้อ 1 แสนตัน มีราคา คือ ยางแผ่นดิบ ชั้น 3 กิโลกรัมละ 45
บาท น้ายางสดกิโลกรัมละ 42 บาท และยางก้อนถ้วยกิโลกรัมละ 41 บาท โดยจะดาเนิน
โครงการ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งการดาเนินโครงการของ
จังหวัดมุกดาหารโดยความร่วมมือของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวง

๑๘

มติที่ประชุม

เกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ที่มีปศุสั ตว์จังหวัดนายชูยศ
เชาว์ศิริกุล เป็นประธาน มีสถาบันฯ ที่เป็นตลาดประมูลยางท้องถิ่น เข้าร่วม 16 แห่ง จาก
ทั้งหมด 49 แห่ง เพื่อเป็นจุดบริการรับซื้อยางจากเกษตรกรโดยตรง ซึ่งได้จัดทาแผนและ
ดาเนินการตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 30 มิถุนายน 2559
รับทราบ

- มาตรการช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรของรั ฐ บาลในจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
(สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดมุกดาหาร)
แทน ผอ.สนง.ธกส.จ.
สรุ ป การด าเนิ น งานตามโครงการและมาตรการของรั ฐ บาลในจั ง หวั ด
มุกดาหาร ดังนี้
1. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมยางพาราและสร้างมูล ค่าเพิ่มโดยสถาบัน
เกษตรกร ปีการผลิต 2558/2559 ได้จ่ายสินเชื่อ จานวน 1 สหกรณ์
2. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/2559
ได้จ่ายสินเชื่อสถาบันเกษตรกร จานวน 2 แห่ง และเกษตรกรรายคน จานวน 509 ราย
3. โครงการสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม มี
เปูาหมาย จานวน 1,500 ราย และได้จ่ายสินเชื่อ จานวน 4,195 ราย
4. โครงการชดเชยรายได้ แก่ เ กษตรกรชาวสวนยางพารา ได้ โ อนเงิ น ให้
เกษตรกร จานวน 13,315 ราย
5. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรการชาวสวนยาง ได้โอนเงินให้
เจ้าของสวนยางพารา จานวน 3,782 ราย และโอนเงินให้ผู้กรีดยางพารา จานวน 6,688 ราย
6. โครงการสนับสนุนสินเชื่อแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และสถาบัน
การเงินชุมชนที่มีศักยภาย (กทบ.ชั้น A และ B) ได้จ่ายสินเชื่อ จานวน 205 กทบ.
7. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตกร
ปีการผลิต 2558/2559 ได้จ่ายสินเชื่อ จานวน 4 แห่ง
8. โครงการสินเชื่อ 1 ตาบล 1 SME ภาคเกษตร มีเปูาหมาย จานวน 522
ล้านบาท และได้จ่ายสินเชื่อ จานวน 65.46 ล้านบาท
มติที่ประชุม
รับทราบ

แทน พมจ.

(6) การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และแรงงานต่างด้าว
- ศูน ย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการค้า มนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
(สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร)
จั งหวัดมุกดาหารได้ จัดตั้งศูนย์ปฏิบั ติการปูองกันและปราบปรามการค้ า
มนุษย์จังหวัดมุกดาหาร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานกรรมการ และได้
ดาเนินกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รอบ 6 เดือน
ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 ดังนี้
1. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่อต้านการค้ามนุษย์ของสภาเด็กและ
เยาวชนจังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ตลาดอินโดจีนมุกดาหาร อาเภอเมือง
มุกดาหาร
2. ประชุ ม เครื อ ข่ า ยอาสาสมั ค รแรงงาน ณ ห้ อ งแก้ ว มุ ก ดา ศาลากลาง
จังหวัดมุกดาหาร

๑๙
3. โครงการอบรมปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
ณ โรงแรมริเวอร์ซิตี้ อาเภอเมืองมุกดาหาร
4. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และชุมชนตามแนวชายแดน เมื่อวันที่ ๓ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมพลอยพาเลซ
อาเภอเมืองมุกดาหาร
5. ประชุมปลัดอาเภอผู้รับผิดชอบศูนย์บูรณาการประสานงานแก้ไขปัญหา
การค้ามนุ ษย์ อาเภอ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องปฏิบัติราชการปลั ดจังหวัด
มุกดาหาร
6. จั ด อบรมตามโครงการเครื อ ข่ า ยชุ ม ชนร่ ว มรณรงค์ เ พื่ อ ปู อ งกั น การ
หลอกลวงและลักลอบไปทางานต่างประเทศบู รณาการร่วมกับโครงการเผยแพร่ความรู้
เพื่อปูองกันการหลอกลวงคนหางาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
7. โครงการให้ความรู้เพื่อปูองกันการถูกล่อลวงและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ปลอดบริการทางเพศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ กศน.อาเภอหว้านใหญ่ และ กศน.
อาเภอดอนตาล
8. โครงการพัฒ นากลไกเครือข่ายในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องแม่โขง โรงแรมริเวอร์ซิตี้ อาเภอเมือง
9. โครงการอบรมวิทยากรเพื่อปูองกันปัญหาการค้ามนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมริเวอร์ซิตี้ อาเภอเมืองมุกดาหาร
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
- การด าเนิ น การบริ ห ารแรงงานต่ า งด้ า ว (ส านั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด
มุกดาหาร)
แทนจัดหางานจังหวัด
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เห็นชอบการดาเนินการ
บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลังวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยผ่อนผันให้แรงงานต่าง
ด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาอยู่ในราชอาณาจักร เพื่อดาเนินการตรวจสุขภาพ
ประกันสุ ขภาพ รายงานตัวเพื่อจัดทาทะเบียนประวัติ และขออนุญาตทางานเป็นเวลา
120 วัน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 29 กรกฎาคม 2559 แรงงานต่างด้าวที่มารายงาน
ตัวจะได้รับอนุญาตให้ทางาน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
เท่ากันทุกคน แรงงานต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผัน ได้แก่
1. กลุ่มบัตรสีชมพู แรงงานต่างด้าวบัตรสีชมพูตามนโยบาย คสช.ซึ่งด้านหลัง
บัตรสีชมพูระบุปีที่หมดอายุ 2557 หรือ 2558 รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงาน
ต่า งด้ าวที่ อายุ ไ ม่ เกิ น 18 ปี และแรงงานต่ างด้ าวบัต รสี ช มพู ต ามนโยบาย คสช.ที่ ม า
รายงานตัวขอรับบัตรใหม่ ซึ่งด้านหลังบัตรระบุปีที่หมดอายุ 31 มีนาคม 2559 รวมถึง
ผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี
2. กลุ่มที่ถือเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้ แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา
ลาว และกัมพูชาที่ผ่านการตรวจสัญชาติหรือพิสูจน์สัญชาติรวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของ
แรงงานที่อายุไม่เกิน 18 ปี ที่ถือเอกสารหนังสือเดินทาง (Passpost – PP) หนังสือ
เดินทางชั่วคราว (Tenporary Passpost – TP) เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (Travel
Document – TD) และเอกสารรับรองบุคคล (Centificate of Identityfel – CI)

๒๐

มติที่ประชุม

หน.สนจ.

มติที่ประชุม

ขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้
ไปตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพ ณ โรงพยาบาลของรัฐ ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ 2 ปี 3,200 บาท สาหรับแรงงานต่างด้าวที่ต้องเข้าประกันสังคม ให้
ประกันสุขภาพ 90 วัน
2. ช าระเงินค่าธรรมเนียมการอนุ ญาตทางาน ณ จุดบริการ Counter
Service หรือสานักงานจัดหางานจังหวัด เมื่อแรงงานต่างด้าวผ่านการตรวจสุขภาพ และ
ประกันสุขภาพแล้วให้ไปชาระเงินค่าธรรมเนียนการอนุญาตทางาน ณ จุดบริการชาระเงิน
(Counter Service) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตทางาน 2 ปี 1,800 บาท ค่าคาขอ 100
บาท ค่าบริการ 10 บาท รวม 1,910 บาท/คน หรือสานักงานจัดหางานจังหวัด อัตรา
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตทางาน 2 ปี 1,800 บาท ค่าคาขอ 100 บาท รวม 1,900
บาท/คน โดยแรงงานต้ อ งถื อ ใบรั บ รองแพทย์ พ ร้ อ มบั ต รสี ช มพู ห รื อ เอกสารประเทศ
ต้นทางออกให้ไปแสดงด้วย
3. การจัดทาทะเบียนประวัติและออกบัตรประจาตัว ดาเนินการ ณ ศูนย์
OSS แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ และชาระค่าธรรมเนียมการ
อนุญาตทางานแล้วจะต้องยื่นคาขอจัดทาทะเบียนประวัติและจัดทาบัตรประจาตัวผู้ไม่มี
สัญชาติไทยกับกรมการปกครอง ค่าธรรมเนียมทาบัตร 80 บาท ซึ่งด้านหลังบัตรจะเป็น
ใบอนุญาตทางานระบุวันที่อนุญาตทางานวันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม
2561 เท่ากันทุกคน
รับทราบ
(7) การอานวยความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าของสังคม
- ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร (สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร)
ตั้งแต่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2558 ลงวันที่ 18
กรกฎาคม 2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดารงธรรม จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2559 มีผู้ร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนทั้งหมด จานวน 678 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ 666 เรื่อง คิดเป็น 98 %
อยู่ระหว่างดาเนินการ 12 เรื่อง คิดเป็น 2 % การให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2557 – 18 มีนาคม 2559 มีประชาชนผู้มาขอรับบริการ จานวน 4503 ราย
และการให้ บริ การเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร
(OSS) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 – 18 มีนาคม 2559 มีประชาชนมาขอรับบริการ
จ านวน 689 ราย ได้ แ ก่ ด้ า นการบริ ก ารแรงงานต่ า งด้ า ว 16 ราย และด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสิทธิประโยชน์ 673 ราย
รับทราบ

- กองทุนยุติธรรม (สานักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
หน.สนง.ยุติธรรมจังหวัด
ตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐ มนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗
นโยบายที่ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม ข้อ ๑๑.๕ ได้กาหนดให้
ต้องมีการส่ งเสริ มกองทุนยุติธ รรม เพื่อคุ้มครองช่ว ยเหลื อคนยากจนและผู้ ด้อยโอกาส
คุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ อันเป็นการอานวยความยุติธรรมเพื่อลดความเลื่อม
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โยธาธิการฯ

ล้าในสังคม สาระสาคัญกองทุนยุติธรรมมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้มีการสนับสนุนเงินหรื อ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย การคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และไม่ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการ
ยุติธรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นไปด้วยความ
เสมอภาคและเป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายยิ่งขึ้น
ขอบเขตในการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม ดังนี้
1. หลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราว
2. การจ้างทนายความว่าความในคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง หรือการ
บังคับคดี
3. การชาระค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในคดีแพ่งและคดีปกครอง
4. การดาเนินคดีเกี่ยวกับการพิสู จน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าพัส ดุ อุปกรณ์
เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริง และหลักฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียม
เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินเผชิญสืบของศาล ค่าใช้จ่ายในการสอบแนวเขตรังวัด
ที่ดิน หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือทางดาวเทียมและการอ่าน
แปล ตีความ และวิเคราะห์ภาพถ่ายดังกล่าว
5. การสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ได้ แ ก่ ค่ า พาหนะเดิ น ทาง ค่ า ที่ พั ก
ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์กองทุน
6. การคุ้มครองช่วยเหลือให้ได้รับความปลอดภัยจากการก่ออาชญากรรม
หรื อ การปู อ งกั น การถู ก ปองร้ า ยเพราะได้ เ ข้ า ช่ ว ยเหลื อ ภารกิ จ ของเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ หรื อ
ประชาชน
7. สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดจากการ
กระทาความผิดทางอาญาการกระทาโดยไม่ชอบทางการปกครองหรือกระทาละเมิดใน
ลักษณะที่มีผลกระทบต่อประชาชนหรือกลุ่มบุคคลตั้งแต่สิบรายขึ้นไป หรือที่มีหรืออาจมี
ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
8. สนั บสนุนเงิ นหรือค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เพื่อให้ เป็นไปตามวัตถุป ระสงค์ของ
กองทุนยุติธรรม
ผลการดาเนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ถึง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีผู้ยื่น
คาขอรับการสนับสนุน จานวน ๑๔๙ ราย ส่งให้คณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม
พิจารณา ผลการดาเนินงานวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ มีผู้ยื่น
คาขอรับการสนับสนุน จานวน ๑๖ ราย ส่งให้คณะอนุกรรมการประจาจังหวัดมุกดาหาร
พิจารณา
รับทราบ
(8) คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 3/2559 และ ที่ 4/2559
(สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร)
กรณีการออกคาสั่ง ที่ ๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง การ
ยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารใน
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เนื้อหาสาระของคาสั่งที่ ๓/๒๕๕๙ เพื่อเป็นการยกเว้นการ
ใช้บังคับกฎหมายผังเมืองและกฎหมายควบคุมอาคาร แต่การยกเว้นดังกล่าวจะมีผลก็
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ต่อเมื่อได้มีการประกาศกระทรวงมหาดไทยกาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน
เคลื่ อนย้ ายและใช้ห รือเปลี่ ยนการใช้ อาคาร และประกาศกรมโยธาธิการและผั งเมือ ง
กาหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ซึ่งประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศ
กรมโยธาธิการและผังเมืองจะยังมีผลบังคับใช้ต่อไป จนกว่าจะมีการออกกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมและกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นตามกฎหมายควบคุมอาคาร เพื่อ
ใช้บังคับในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว
กรณี การออกคาสั่ ง ที่ ๔/๒๕๕๙ ลงวั นที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อ ง การ
ยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสาหรั บการประกอบกิจการบาง
ประเภท สาหรับคาสั่งที่ ๔/๒๕๕๙ เป็นเรื่องที่ประชาชนไม่ค่อยเข้าใจมากนัก ว่าทาไม
รัฐบาลต้องเร่งรัด ซึ่งมีปัญหาหลักๆ อยู่ ๒ เรื่อง อันเป็นนโยบายที่รัฐบาลต้องการแก้ไข คือ
พลั ง งานและขยะ ส าหรับ เรื่อ งพลั ง งานตามนโยบายของคณะกรรมการกากับ กิจ การ
พลังงาน มองว่าประเทศไทยยังขาดพลังงานทดแทน เนื่องจากประเทศไทยไม่มีวัตถุดิบที่
จะมาผลิตพลังงาน เช่น ถ่านหิน แก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยที่เหลือในปริมาณไม่มาก น้ามัน
มีต้นทุนในการผลิตสูงและไม่มีแหล่งน้ามันที่เพียงพอที่จะนามาใช้ ซึ่งจะมองได้ว่าถ้า เป็น
พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อน มีความจาเป็น
อย่างมากเพราะถ้าไม่มีในอนาคตประเทศไทย อาจจะขาดพลังงานไฟฟูาแน่นอน จึงจาเป็น
ที่ต้องมีการเตรียมการ ต้องเป็นการวางแผนคู่ขนานกัน สาหรับพลังงานหลัก และพลังงาน
ทดแทน แต่เนื่ องจากว่ากฎกระทรวงผั งเมืองรวมที่ประกาศใช้นั้น มีการห้ ามเรื่องการ
ก่อสร้างโรงงานผลิตพลังงานไว้ เพราะฉะนั้นจึงขัดแย้งกับนโยบายพลังงานของรัฐบาล
ความหมายของการยกเลิ กกฎกระทรวง ไม่ไ ด้ห มายความว่ าเมื่อ ยกเลิ กกฎกระทรวง
ผังเมืองรวม ใครจะตั้งโรงงานขึ้นเองก็ได้ เพราะมีกฎหมายอื่น ๆ เข้ามาควบคุมดูแล เช่น
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารเข้ามาดูแลเรื่องของการก่อสร้างอาคาร พระราชบัญญัติ
โรงงาน ถ้าโรงงานมีขนาดของเครื่องจักรกล ตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป ถื อเป็นโรงงานต้องขอ
อนุญาต ตามพระราชบัญญัติโรงงาน ในส่วนพระราชบัญญัติ สิ่งแวดล้อม ก็ต้องเข้ามาดูแล
ในเรื่องสิ่งแวดล้อม EIA EHIA ในเรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
รัฐบาลจึงมีแนวความคิดที่ว่าควรมีโรงงานเผาขยะ และนาพลังงานจากการเผาขยะมาผลิต
กระแสไฟฟูา ส่วนเรื่องมลพิษที่ประชาชนเกรงกลัวนั้น จะต้องมีการจัดการที่เรียกว่าการ
ปล่อยสารพิษที่น้อยมาก (zero emission) ซึ่งในความห่วงใยว่าถ้ามีโรงงานเผาขยะ จะทา
ให้ เกิดมลพิษ แต่โ ดยที่ปัจจุ บันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ ามากแล้ ว จึงไม่น่ าเป็นห่ ว ง
ประกอบกับในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเตาเผาขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟูาหลาย
ระบบด้วยกัน
รับทราบ

(9) คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2559 และที่ 11/2559
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร)
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่ฯ
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การ
ขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในภู มิ ภ าค สั่ ง ณ วั น ที่ ๒๑
มีนาคม ๒๕๕๙ และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การ
บริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙
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ผอ.สถานีฯ

สาระสาคัญเหตุผลของการใช้มาตรา ๔๔ ในการออกคาสั่งฯ เพื่อแสดงให้เห็น
ว่าการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคนั้นมีความจาเป็นเร่งด่วน
และส่ ง ผลต่ อ การขั บ เคลื่ อ นการศึ ก ษา ซึ่ ง โครงสร้ า งเดิ ม ที่ ด าเนิ น การอยู่ ก็ ส ามารถ
ดาเนินการได้แต่ไม่ทันเวลา มีเหตุผลและความจาเป็น ๔ ประการ คือ การบูรณาการงาน
ระดับพื้นที่ ช่วงการบังคับบัญชากว้าง เพิ่มความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการศึกษา
และความคล่องตัวในการบริหารงานบุคคล
โครงสร้างการบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาคแบบใหม่ จะมี
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน และมีผู้บริหารองค์กรหลักเป็นกรรมการ
ซึ่ ง จะท าหน้ า ที่ ขั บ เคลื่ อ นการศึ ก ษาในส่ ว นภู มิ ภ าค ด้ ว ยการบริ ห ารจั ด การตรงไปที่
สานักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) ที่ ๑ - ๑๘ และจะมีสานักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.)
ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อดูแลการศึกษาทุกระบบ
ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาปฐมวัย สถานศึกษา กศน. สถานศึกษาอาชีวศึกษา สถานศึกษา
การศึกษาพิเศษ สถานศึกษาเอกชน เป็นต้น รวมทั้งโรงเรียนในสังกัด อปท. กทม. ตชด.
ด้วย โดยคณะกรรมการประกอบด้วย
1. ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็น
ประธานกรรมการ
2. ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เป็นรองประธานกรรมการ
3. ผู้ แทนส านั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ผู้ แ ทนส านัก งาน
คณะกรรมการการอาชีว ศึกษา ผู้ แทนส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้ แทน
ส านั ก งานคณะกรรมการข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ผู้ แทนส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้แทนสานักงานส่งเสริมการศึก ษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกรรมการ
4. ท่อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด ท้ อ งถิ่ นจั ง หวั ด ประธานสภาอุ ต สาหกรรม
จังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และ
วัฒนธรรมจังหวัด เป็นกรรมการ
5. ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น จานวนสองคน เป็นกรรมการ
6. ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น จานวนสองคน เป็นกรรมการ
7. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ
8. ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ สาหรับกรุงเทพมหานคร
ให้ ค ณะกรรมการขั บเคลื่ อนการปฏิ รูป การศึ กษาของกระทรวงศึก ษาธิก ารในภูมิ ภ าค
ทาหน้าที่เป็น
รับทราบ
3.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
(1) การบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ เ กษตรกรรม (Zoning) (สถานี พั ฒ นาที่ ดิ น
มุกดาหาร)
ภารกิจส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม (Zoning) มีสาระสาคัญ ดังนี้
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1. ที่มา จากปัญหาการผลิตสินค้าเกษตรที่พบเป็นประจาคือผลผลิตต่อไร่ต่า
ต้นทุนการผลิตสูง สินค้าล้นตลาดในบางช่วง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จึงมีนโยบายให้มีการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)
2. เปูาประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรตามความเหมาะสมของ
พื้น ที่ ให้ เกิ ดความสมดุล ระหว่ างอุป สงค์แ ละอุ ปทาน ลดต้ นทุ นและเพิ่ม ประสิ ทธิ ภ าพ
การผลิต
3. แนวคิดในการปฏิบัติ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
4. เปูาหมาย ในระหว่างปีงบประมาณ 2559 – 2560 นี้มีผลสาเร็จเบื้องต้น
เกิดขึ้น ที่ศูน ย์ เรี ย นรู้การเพิ่มประสิ ทธิภ าพการผลิ ตสิ นค้าเกษตร 1 ศูนย์/อาเภอ และ
บริเวณพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 1 แปลง/จังหวัด
5. แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมมี 5 มาตรการ ดังนี้
5.1 การเตรียมความพร้อมและประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้
5.2 การกาหนดแนวโน้มความต้องการสินค้าเกษตร
5.3 การกาหนดเขตพื้นที่เหมาะสมการผลิตสินค้าเกษตร
5.4 การขับเคลื่อนและส่งเสริมในระดับพื้นที่
5.5 การติดตามและประเมินผล
ผลการดาเนินงาน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนแนวทางการขับเคลื่อนตามมาตรการ
ที่ 1 คือการเตรียมความพร้อมและประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ให้แก่คณะกรรมการ
Single Command และเจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัดเพื่อประชาสัมพันธ์หรือสร้างการรับรู้
ให้กับเกษตรกรในพื้นที่เปูาหมายได้รับทราบและเห็นประโยชน์เมื่อนาไปปฏิบัติจริง
การมีส่วนร่วมของส่วนราชการ/หน่วยงาน ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในระดับจังหวัดทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่ อนการ
บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมทั้ง 5 มาตรการ และพาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด
และภาคเอกชนสนั บสนุน ในมาตรการที่ 2 (การกาหนดแนวโน้มความต้ องการสิ นค้ า
เกษตร)
รับทราบ

(2) โครงการส่ ง เสริ ม การเป็ น เจ้ า บ้ า นที่ ดี จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ปี 2559
(สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร)
ท่องเที่ยวและกีฬาฯ
เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมราชวัลลภกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ ป ระชุม หารื อ เพื่ อ ตอบสนองนโยบายของรัฐ บาล รวม ๑๑ เรื่อ ง ส่ ว นเกี่ ยวข้ องกั บ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในข้อที่ ๕ การยกระดับบริการด้านสาธารณสุ ขและ
สุขภาพของประชาชน โดยการส่งเสริมกีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาทักษะนิสัยเยาวชนให้มี
น้าใจนักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี ซึ่งมีส่วนสาคัญใน
การส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนต่อไป
สาระสาคัญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีแนวทางที่
สาคัญเพื่อให้เกิดการบูรณาการตามนโยบายรัฐบาล “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ร่วมกับ
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กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาหลักสูตรกีฬาและการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ซึ่งมี
โรงเรียนในพื้นที่ (นาร่อง) จานวน ๓,๘๐๐ แห่ง และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้
มอบหมายให้สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดดาเนินการร่วมกับโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการทั่วประเทศ
ผลการดาเนินงาน สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหารได้รับการ
จั ดสรรงบประมาณเป็นจ านวนเงิ น ๒๕๐,๐๐๐ บาท ในการด าเนิน โครงการดัง กล่ า ว
จังหวัดมุกดาหารมีโครงการโรงเรียนนาร่องที่เข้าร่วมโครงการ คือ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
และโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศโดยได้ดาเนินโครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีเยาวชน
กลุ่มเปูาหมายตามแนวทางที่กาหนดในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ - ๓ จานวน ๘๐ คน
ณ โฮมสเตย์บ้านภู อาเภอหนองสูง
การมีส่วนร่วมของส่วนราชการ ในการดาเนินโครงการฯ ครั้งนี้ เป็นการจัดการ
อบรมแบบอยู่ค่ายพักแรม จานวน ๒ คืน ๓ วัน โดยมีหน่วยงานให้การสนับสนุน ดังนี้
วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยสานักงานนครพนม สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร วิทยาลัยการ
อาชี พ นวมิ น ทราชิ นี มุ ก ดาหาร อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ภู ส ระดอกบั ว และโฮมสเตย์ บ้ า นภู
สนับสนุนวิทยากรในการฝึกอบรม
รับทราบ

(3) โครงการรณรงค์ห้องน้าสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว (สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร)
ท่องเที่ยวและกีฬาฯ
โครงการรณรงค์ห้องน้าสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว เป็นโครงการที่
กรมการท่องเที่ยวได้ริเริ่มขึ้นด้วยการดาเนินงานแบบบูรณาการกับกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ร่วมมือกันวางกรอบ กฎเกณฑ์ มาตรฐาน และการ
ตรวจประเมินห้องน้าสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว โดยมุ่งให้เกิดประสิทธิผลทั้งใน
ระดับชุมชนและระดับชาติ ตลอดจนจัดให้มีการประชุมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและขอความร่วมมือในการรณรงค์ รวมทั้ง ให้มี
การสารวจแหล่งท่องเที่ยวด้วย
ผลการดาเนินงาน สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร ได้มีการ
ทาหนังสือแจ้งไปยังแหล่งท่องเที่ยวให้มีปรับปรุงดูแลห้องน้าสาธารณะให้มีความสะอาด
และมีเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดเป็นประจาและรายงานผลการดาเนินงานให้กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาทราบ โดยมีอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบและอุทยานแห่งชาติภูสระ
ดอกบัว รายงานให้ทราบทุกเดือน
การมีส่วนร่วมของส่วนราชการ หน่วยงานราชการตอบรับการเข้าร่วมเป็นภาคี
เครือข่ายในการบูรณาการความร่วมมือห้องน้าสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยวจานวน
๑๑ หน่วยงาน และสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหารได้ดาเนินการรณรงค์
ร่ ว มกั น ท าความสะอาดแหล่ ง ท่อ งเที่ย ว ณ ตลาดอิ น โดจี น โดยร่ ว มกั บ เทศบาลเมื อ ง
มุกดาหาร และแก่งกะเบา
มติที่ประชุม
รับทราบ
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๓.3 การแก้ไขปัญหาสาคัญในพื้นที่ (Area)
(1) การดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน
เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
มุกดาหาร)
ผลการด าเนิ น งานการด าเนิ น โครงการแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของ
ประชาชน กรณียากจน เจ็บปุวย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ดังนี้
1. ด้านอาหาร สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอทุกอาเภอได้ออกเยี่ยมให้กาลังใจ
ครัวเรือนและประสานหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้องร่วมให้คาปรึกษาด้านการประกอบ
อาชีพและเข้ารับการฝึกอาชีพจากหน่วยงานต่างๆ ที่จัดขึ้น เช่น อาเภอคาชะอี มีครัวเรือน
เปูาหมายเข้าร่วมฝึกอาชีพสานตะกร้าหวายเทียม ฝึกอาชีพการทาไม้ กวาดดอกหญ้า และ
การทาน้ายาล้างจาน จานวน ๔ ครัวเรือน และอาเภอได้สนับสนุนเมล็ดพันธ์ผักสวนครัว
จานวน ๑ ครัวเรือน อาเภอนิคมคาสร้อย มีครัวเรือนเปูาหมายเข้าร่วมการฝึกอาชีพการ
เลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ และชมรมผู้นาอาสาพั ฒนาชุมชนอาเภอมอบข้าวสารอาหารแห้ง
จานวน ๓ ครัวเรือน อาเภอเมืองมุกดาหารมอบเครื่องนุ่งห่ ม ข้าวสาร อาหารแห้ ง แก่
ครัวเรือนเปูาหมาย จานวน ๒ ครัวเรือน อาเภอหว้านใหญ่ได้ให้คาแนะนาและฝึกอาชีพ
สานตะกร้าพลาสติกและการทาน้ายาล้างจาน จานวน ๒ ครัวเรือน
2. ด้านเครื่องนุ่งห่ม สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
มุกดาหารได้มอบเงินช่วยเหลือครัวเรือนเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนครบจานวน ๔๓
ครั ว เรื อ นเรี ย บร้ อยแล้ ว และได้รั บการเงิน จากกองทุ น คุ้ม ครองเด็ก จั งหวัด มุ กดาหาร
จานวน ๔ ครัวเรือน ในพื้นที่อาเภอดอนตาล จานวน ๒ ครัวเรือน อาเภอเมืองมุกดาหาร
จานวน ๑ ครัวเรือน และอาเภอหว้านใหญ่ จานวน ๑ ครัวเรือน
3. ด้านยารักษาโรค สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารได้มอบหมายให้
โรงพยาบาลประจ าอาเภอ โรงพยาบาลศูน ย์สุ ขภาพชุ มชนประจ าต าบลออกเยี่ย มให้
กาลังใจ ดูแล รั กษาอาการปุวยของครัวเรือนเปูาหมายผู้ประสบปัญหาสุขภาพในพื้นที่
อย่างต่อเนื่อง และมีครัวเรือนเปูาหมายที่ได้เข้ารับการรักษาอาการปุวยอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่องจากโรงพยาบาลมุกดาหารในการผ่าตัดต้อกระจก จานวน ๑ ราย
4. ด้านที่อยู่อาศัย สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
ได้ประสานให้องค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่ง ทราบ และเจ้าหน้า ที่ผู้รับผิดชอบได้สารวจ
พื้ น ที่ พ ร้ อ มเขี ย นแบบแปลนประเมิ น ราคา ซึ่ ง ขณะนี้ มี ที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ ส ร้ า งเสร็ จ แล้ ว
อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเรียบร้อย จานวน ๑ หลัง ในพื้นที่อาเภอดงหลวง และอยู่
ระหว่างการก่อสร้าง จานวน ๕ หลัง ในพื้นที่อาเภอเมืองมุกดาหาร ๔ หลัง และอาเภอ
หนองสูง ๑ หลัง
5. สถานะทางการเงิน กองทุนช่ว ยเหลื อผู้ ย ากจน เจ็ บปุว ย พิก าร อนาถา
จังหวัดมุกดาหาร ปัจจุบันเงินกองทุนฯ รวมทั้งสิ้น ๔๘๐,๐๗๘.๙๙ บาท
รับทราบ

๒๗

พัฒนาการจังหวัด

มติที่ประชุม

(2) โครงการสร้ า งชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพู น น้าใจ สร้ า งวิถีไ ทยสามัค คี จังหวั ด
มุกดาหาร (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
ประชุมคณะรัฐ มนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ได้รับทราบการจัดทา
โครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนที่กระทรวงมหาดไทยมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่
ประชาชน คือ โครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้าใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี ซึ่งครอบคลุม
ทุกภารกิจ ของกระทรวงมหาดไทย โดยมอบหมายให้ กรมการพัฒ นาชุมชนเป็นหน่ว ย
รับผิดชอบดาเนิน การบูรณาการการทางานร่วมกับกรมการปกครอง เป็นหน่วยในการ
ขับเคลื่อนโดยน้อมนาหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้
ได้แก่ ปวงประชา รู้ รัก สามัคคี ร่วมทั้งนาเอากระบวนการประชารัฐมาเป็นกลไกสาคัญใน
การขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ผ่านกิจกรรม 6 กิจกรรม ได้แก่ 1) ลงแขก 2) ลงคลอง 3)
ถนนสวย 4) หน้าบ้าน น่ามอง 5) แยกขยะ และ 6) ครัวชุมชน เพื่อฟื้นฟูวิถีชุมชนของ
สังคมไทย เสริมสร้างจิตสานึกสาธารณะของชุมชน อันจะนาไปสู่การเสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
ผลการดาเนินงาน จั งหวั ดมุก ดาหารมอบหมายให้ ส านัก งานพัฒ นาชุมชน
จั ง หวัด ที่ท าการปกครองจั งหวั ด และส านัก งานส่ งเสริม การปกครองท้ อ งถิ่ น จัง หวั ด
ร่วมกันบูรณาการการขับเคลื่อนการทางาน ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจ รณรงค์ สร้างจิตสานึกสาธารณะผ่านกิจกรรมเกื้อกูลใน
พื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในพื้นที่ 7 อาเภอ ทุกหมู่บ้าน
2. รับสมัครชุมชน/หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการฯ โดยความสมัครใจ อาเภอละ 1
หมู่บ้าน ในพื้นที่ 7 อาเภอ
3. หน่วยงาน 3 หน่วยงานร่วมกันจัดทาแผนการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
โครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้าใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี ดังนี้
3.1 ดาเนินการจุดนาร่อง (Kick off) โครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูน
น้าใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี คือ กิจกรรมลงแขกเก็บมะเขือเทศ บ้านแข้ หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านค้อ
อาเภอคาชะอี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย
ภาครัฐ เอกชน ผู้นา กลุ่มองค์กร ประชาชน จานวน 300 คน พร้อมประชาสัมพันธ์การ
ดาเนิ น การจุ ดตัว อย่างทุกรูป แบบ เพื่อให้ ชุม ชน/หมู่บ้านอื่นนาไปเป็ นตัว อย่างในการ
ดาเนินงานต่อไป
3.2 ดาเนินการจุดนาร่องจุดที่ 2 โครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูน
น้าใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี กิจกรรม “ประชารัฐเกื้อกูลพระศาสนาหน้าบ้าน น่ามอง ชุมชน
น่าอยู่” บ้านนาสะโน หมู่ที่ 3 ตาบลนาสะเม็ง อาเภอดอนตาล เมื่อวันที่ 17 มีนาคม
2559 กลุ่มเปูาหมายประกอบด้วย ภาครัฐ เอกชน ผู้นา กลุ่มองค์กรประชาชน จานวน
250 คน เพื่อเป็นต้นแบบให้หมู่บ้านอื่นนาไปเป็นตัวอย่างในการดาเนินงาน
4. อาเภอคาชะอีขยายผลสู่หมู่บ้ านอื่นโครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูน
น้าใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 กิจกรรมลงแขกสร้างฝายชะลอน้า
จิตอาสา ประชารัฐ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 5 ตาบลคาบก อาเภอคาชะอี
รับทราบ

๒๘
ประธาน

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

๓.4 เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (สานักงานเกษตร
จังหวัดมุกดาหาร)
(2) โครงการตามมาตรการสาคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน ในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (กยจ.) (สานักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร)
(3) รายงานประมาณการเศรษฐกิ จ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เดื อ น มี น าคม 2559
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
(4) สรุปภาวะการค้าชายแดนด้านจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2559
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(5) สรุปข่าวดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2559
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(6) สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2559
(สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
(๗) การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, 91) ประจาปี
ภาษี 2558 (สานักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร)
(๘) สรุปผลการก่อสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ (สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
มุกดาหาร)
(9) การค้ า มนุ ษ ย์ แ ละการหลบหนี เ ข้ า เมื อ ง การปราบปรามยาเสพติ ด และ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่และสินค้าหลบหนี
ภาษี (กองกากับการ 10 กองบังคับการตารวจน้า)
รับทราบ
เรื่องอื่นๆ
4.1 ปฏิทินงานรัฐพิธี และงานสาคัญประจาเดือนเมษายน 2559

ประธาน
ที่
วัน/เดือน/ปี
ชื่อพิธี/งาน
1 31 มีนาคม 2559 พิธี วัน ที่ร ะลึ กพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
และงานวันข้าราชการพลเรือน
ประจาปี ๒๕๕9
๒
๑–๒
การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ
เมษายน ๒๕๕๙ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เจริญพระชนมพรรษา ๖๑ พรรษา
(The Princess Maha Chakri
Sirindhorn’s Cup Tour of
Thailand 2016)

สถานที่
ห้องแก้วมุกดา
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงาน
สานักงานจังหวัด

- หอแก้วมุกดาหาร
อาเภอเมืองฯ
- หน้าศาลากลาง
จังหวัดมุกดาหาร

สานักงานการ
กีฬาแห่งประเทศ
ไทยจังหวัด
มุกดาหาร

๒๙
ที่
๓

วัน/เดือน/ปี
2 เมษายน 2559

๔

5 เมษายน 2559

๕

6 เมษายน 2559

๖

๑๑ – ๑๓
เมษายน ๒๕๕๙

๗

21 เมษายน 2559

๘

22 เมษายน 2559

๙

25 เมษายน 2559

๑๐

ทุกเช้าวันศุกร์
ของแต่ละสัปดาห์
มติที่ประชุม

ชื่อพิธี/งาน
กิจกรรมวันรักการอ่าน “อ่านสร้างสุข
กศน.มุกดาหาร...จัดให้”
โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
เยี่ยมสถานประกอบการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถานที่
กศน.อาเภอคาชะอี

หน่วยงาน
ส านั ก งาน กศน.
จังหวัดมุกดาหาร
บริ ษั ท จ ากั ด รั บ เบอร์ แ ลนด์ สานักงานแรงงาน
โปรดั ก ส์ (สาขามุ ก ดาหาร) จังหวัด
ตาบลบางทรายใหญ่
อาเภอเมืองมุกดาหาร
พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูา ห้องแก้วมุกดา
สานักงานจังหวัด
จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
มหาจักรีบรมราชวงศ์
งานประเพณีสงกรานต์
ตลาดอินโดจีน อาเภอเมืองฯ เทศบาลเมือง
ประจาปี 2559 (สงกรานต์มุกดาหาร
มุกดาหาร
4 แผ่นดินอินโดจีน)
โครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทาบุญ
วัดไตรภูมิ บ้านสนองสูง
สานักงาน
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ
ตาบลหนองสูงเหนือ
วัฒนธรรมจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
อาเภอหนองสูง
โครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข
โรงเรียนบ้านหนองยาง
ที่ทาการปกครอง
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ตาบลชะโนดน้อย
จังหวัด
จังหวัดมุกดาหาร
อาเภอดงหลวง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ
ห้องแก้วมุกดา
สานักงานจังหวัด
พระนเรศวรมหาราช
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
โครงการตักบาตรรุ่งอรุณ
ริมเขื่อนแม่น้าโขง
สานักงาน
ณ ชายโขงงามมุกดาหาร
บริเวณหน้าวัดศรีบุญเรือง
วัฒนธรรมจังหวัด
อาเภอเมืองมุกดาหาร
รับทราบ

มติที่ประชุม

4.2 กาหนดการประชุม กรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/๒๕๕9
กาหนดการประชุม กรมการจั งหวัด มุกดาหาร และหั ว หน้า ส่ ว นราชการประจ า
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/๒๕๕9 วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน ๒๕๕9 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

หน.สนจ.

ลงชื่อ
(นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

