รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 7/๒๕๕9
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม ๒๕๕9
ณ ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
ผู๎วําราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายนพดล ไพฑูรย์
รองผู๎วําราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายคมกฤช สุวัตถี
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
4. ร.ต.อ.พิชิต อวนพล
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
5. นายอนันต์ศักดิ์ อบแสงทอง
แทนอัยการจังหวัดคุ๎มครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
6. นายสมเพชร สร๎อยสระคู
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
7. นายอนุรัตน์ ธรรมประจําจิต
หัวหน๎าสํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
8. นางสุนทรี ใจสุทธิ์
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
9. นายประพล ชมเงิน
เจ๎าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
10. นายภพ ภูสมปอง
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
11. นายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์
หัวหน๎าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
12. นายธนาคม ไหลเจริญกิจ
แทนท๎องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
13. นายอิษรา โพธิ์เงิน
แทนนายอําเภอเมืองมุกดาหาร
14. นายอภัย วุฒิโสภากร
นายอําเภอคําชะอี
15. นายสมาน ภูบุญลาภ
แทนนายอําเภอดอนตาล
16. นายชํานาญ ชื่นตา
นายอําเภอนิคมคําสร๎อย
17. นายสมพงษ์ คุ๎มสุวรรณ
นายอําเภอดงหลวง
18. นายพรเทพ วัชกีกุล
นายอําเภอหว๎านใหญํ
19. นายสมพร มณีรัตน์
นายอําเภอหนองสูง
20. นายอําพล สุดนิคม
ผู๎จัดการการประปาสํวนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
21. นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
22. นายทรงศิลป์ ประสีระเก
แทนจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
23. นางอรุณี ศรีประจันทร์
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
24. นายสวําง วีรกิจบริการ
สวัสดิการและคุ๎มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
25. นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด
ผู๎อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
26. นายธัชชัย ใจคง
แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
27. นายบัญชา ผลานุวงษ์
ผู๎อํานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
28. นายเชิดชัย อาจวิชัย
หัวหน๎าศูนย์ควบคุมโรคติดตํอนําโดยแมลงที่ 72
29. นายนเรศ สุวรรณกูฏ
ผู๎อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมุกดาหาร
30. นางพรอุมา หมอยา
คลังจังหวัดมุกดาหาร
31. นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
32. นายชวการ มาฆะวงศ์
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
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33.
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69.
70.
71.

นายขวัญชัย ธนพรไพศาล
นายกําธร เจริญสุข
นายจรูญ เหงําลา
วําที่ ร.ต.พิเชษฐ์ แก๎วจินดา
นายวัชพล บุญสะอาด
นายชัชวาล ราชขันธ์
พ.ต.อ.ณัฐคมน์ พร๎อมสันเทียะ
ร.ต.ต.นราทร กลางประพันธ์
พ.ต.อ.จตุรงค์ เปรมศิริ
นายวิญํู รัตนาพันธ์
นายวิยะ ด๎วงแพง
นายสุพจน์ หนูป๎ทยา
นางสุมามาลย์ สายชมภู
นายกมล ปภุสโร
นายวิริยะ แก๎วคง
นางสุภัคจิรา ปิ่นจอม
นายไพฑูรย์ สุขตําย
นายญัตติ ศรีจักรโคตร
นายพิชัย โพธิโสภา
นายเฉลิมพล เพชรรัตน์
นายวิรัตน์ สิทธิชัย
นางสาวทานทอง วงษ์ศรีแก๎ว
นายคารมณ์ จันทร์แก๎ว
นายสถาพร ภูํพันธ์เจริญสุข
นางสาววีรยา ทะพะ
นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณไตรย์
นายวสันต์ นิสัยมั่น
นายมารุต อุปนิสากร
นายมนูญ แก๎วแสนเมือง
นางสาวสร๎อย สกุลเด็น
นายประยูร ดังก๎อง
นายวันชัย ไรํสงวน
นายทรงวุฒิ โยวบุตร
นางสาวพิณทิพา จันรอง
นายวิเชียร สําราญพรหม
นายสายัณต์ บุญลี
นายวีรชาติ บุตรดีวงศ์
นายประภาส ศาสตร์แก๎ว
นายเมธี แสนพินิจ

แทนสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
แทนนายดํานศุลกากรมุกดาหาร
ผู๎บัญชาการเรือนจําจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู๎อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบก.ภ.จว.ม.ห.
ผบ.ร๎อย ตชด.ที่ 234
ผกก.10 กองบังคับการตํารวจน้ํา
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
แทนปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
แทนเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แทนสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
หน.สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทนผู๎อํานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดมุกดาหาร
ผอ.การยางแหํงประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน๎ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
แทน ผอ.ศูนย์หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.อุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทนโทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ผู๎อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
แทนผู๎อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
ผู๎อํานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
แทนผู๎อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคําสร๎อย
แทนผู๎อํานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
แทนผู๎อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู๎อํานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ผู๎อํานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
แทนผู๎อํานวยการโรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
ผู๎อํานวยการสํานักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร
ขนสํงจังหวัดมุกดาหาร

๓
72. นายอนน บุญกระสาน
73. นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์
74. นายเดชา แสงสุวรรณ
75. นายสรศาสตร์ ครองยุติ
76. นางสาวเสาวนีย์ บุพบุญ
77. พ.อ.สุดใจ แพงพรมมา
78. พ.อ.ผดุงศักดิ์ พันธ์วิไล
79. นางสุภาวดี อัมไพพันธ์
80. นายสมจิตร ศิริภูธร
81. นายไกรลาศ ผลดี
82. นางสมรัก ศรีคง
83. นางสาวขวัญฤดี ธงยศ
84. นายประนอม อุทรักษ์
85. นายอิทธิพัทธ์ โรจน์จตุรานนท์
86. นางสาวจริญญา วันทาวงศ์
87. นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม
88. นางศิริพร เศษแสงศรี
89. นางพัฒนา อุตโรกุล
90. นายมณเฑียร วิริยะพันธุ์
91. นายประนม รัชอินทร์
92. นายสุพจน์ สุอริยพงษ์
93. นายไตรรงค์ ถวิลไพร
94. นายวินัย จันทพันธ
95. นางธงชัย โสดา
96. นายสมชาย เลาหพัชรินทร์
97. นายบุญเรือง เมฆฉิม
98. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร
99. นางบุญญสรณ์ บุญโสม
100.นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง

แทนผู๎อํานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
ผู๎อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผู๎อํานวยการสํานักงานการกีฬาแหํงประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.นพค.24
แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
แทนผู๎อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทนพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู๎อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ผู๎ปกครองนิคมสร๎างตนเองคําสร๎อยจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน๎าบ๎านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดมุกดาหาร
หน.ศูนย์สํารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
แทน หน.อุทยานแหํงชาติภูสระดอกบัว
หน.อุทยานแหํงชาติภูผาเทิบ
แทนปุาไม๎จังหวัดมุกดาหาร
แทนนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดมุกดาหาร
แทนนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทนนายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
ผู๎จัดการศูนย์ให๎บริการ SME ครบวงจรจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน๎ากลุํมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน๎ากลุํมงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน๎าหนํวยตรวจสอบภายใน สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ไม่มาประชุม
1. รองผู๎วําราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายธวัชชัย ธรรมรักษ์)
2. หัวศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
3. หัวหน๎าดํานควบคุมโรคติดตํอระหวํางประเทศฯ
4. ผู๎อํานวยการสํานักตรวจเงินแผํนดินจังหวัดมุกดาหาร
5. ผู๎อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดมุกดาหาร
6. ผู๎อํานวยการ คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
7. ผู๎อํานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
8. ผู๎อํานวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดมุกดาหาร

๔
9. ผู๎อํานวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
10. ผู๎จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
11. ผู๎จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
12. ผกก.ตม.จว.ม.ห.
13. หัวหน๎าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
14. หัวหน๎าดํานกักกันสัตว์มุกดาหาร
15. หัวหน๎าดํานตรวจพืชมุกดาหาร
16. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
17. ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
18. ผู๎ชํวยอธิการบดีฝุายบริหารการศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
19. หัวหน๎าที่ทําการไปรษณีย์มุกดาหาร
20. ผบ.หมูํเรือที่ 3 นรข.
21. รอง ผอ.รมน.จว.มห. (ท)
22. หัวหน๎าสถานีไฟฟูาแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
23. หัวหน๎าอุทยานแหํงชาติภูผายล
24. ผู๎อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
25. หัวหน๎าดํานปุาไม๎มุกดาหาร
26. หัวหน๎าสํานักงานเลขานุการลุํมน้ําโขงฯ
27. ประธานหอการค๎าจังหวัดมุกดาหาร
28. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
29. ประธานสภาอุตสาหกรรมทํองเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
30. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
31. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
32. นายกสมาคมอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
33. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา

เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสรสิ ท ธิ์ ฤทธิ์ ส รไกร ผู๎ วํ า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ประธาน
การประชุมกลําวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

พิธีการก่อนการประชุม
๑. พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้ ปี 2559 (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดมุกดาหาร)
เนื่ อ งจากกรมสํ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล๎ อ มได๎ ม อบหมายให๎ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ดําเนินโครงการประกวดสร๎างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช๎ ประจําปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะ
กรรมการฯ ได๎ตัดสินผลงานการประกวดสร๎างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช๎ระดับ
จังหวัดเรียบร๎อยแล๎ว ดังนี้

๕
(๑) ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช๎ภายในบ๎านจากวัสดุเหลือใช๎
ระดับประถมศึกษา
ชนะเลิศ : ชื่ อ ผลงาน ม๎ า นั่ ง หรรษา โดยเด็ ก หญิ ง มุ ก ดารั ต น์ เกณฑ์ ส องคร
เด็กหญิงศศิวิมล พิมพ์โพธิ์ เด็กหญิงศิริกร หินอํอน จากโรงเรียนปุาไรํปุาชาดวิทยา อําเภอ
ดอนตาล ได๎รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร๎อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ : ชื่อผลงาน กระเป๋าแฟชั่น จากซองกาแฟ โดยเด็กหญิง
ชลธิชา นาอุดม เด็กชายธนเดช ศรพรมหม เด็กชายภีระพัฒน์ บุพชาติ จากโรงเรียนปุาไรํ
ปุาชาดวิทยา อําเภอดอนตาล ได๎รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร๎อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ : ชื่ อ ผลงาน เซทของใช๎ พ ลาสติ ก สุ ด หรู คูํ หู ห๎ อ งสวย
โดยเด็กหญิงจันดาลักษณ์ พันมหา เด็กหญิงมะณีรัตน์ ภูมิลา เด็กหญิงสุภาพร ชัยภูมิ จาก
โรงเรียนบ๎านหนองหอยปุาหวาย อําเภอเมืองมุกดาหาร ได๎รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท
พร๎อมเกียรติบัตร
ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.)
ชนะเลิศ : ชื่ อ ผลงาน ลู ก กลิ้ ง นวดฝุ า เท๎ า โดยเด็ ก หญิ ง อุ ทั ย ทิ พ ย์ ฉะฉาน
เด็กหญิงอรพิมล ญาติน๎อย เด็กชายทินกรณ์ แสนศรี จากโรงเรียนปุาไรํปุาชาดวิทยา
อําเภอดอนตาล ได๎รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร๎อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ : ชื่อผลงาน กระถางต๎นไม๎สุดเก๋ โดยนางสาวอภิสมัย
ทองมหา นางสาวณัฐธิดา มูลพรม นางสาวพิกุลแก๎ว อุทาวงศ์ จากโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
อําเภอเมืองมุกดาหาร ได๎รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร๎อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ : ชื่อผลงาน กระเป๋าชํวยโลก ชํวยเรา โดยนางสาวนุชนาถ
เหง๎าโอสา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาดงหลวง อําเภอดงหลวง ได๎รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท
พร๎อมเกียรติบัตร
(๒) ประเภทเครื่องแตํงกายจากวัสดุเหลือใช๎
ระดับประชาชนทั่วไป
ชนะเลิศ : ชื่อผลงาน ราตรีรีไซเคิล โดยนายอัครวินท์ อุคํา นางสาวจิราพร คนหาญ
เด็กชายศุภณัฐ ป๎ททุม จากโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา อําเภอหนองสูง ได๎รับเงินรางวัล
๕,๐๐๐ บาท พร๎อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ : ชื่อผลงาน Blue Magic โดยนางสาวเสาว์ลักษณ์ สายเล็ก
นางสาวปริดา พันนา นางสาววรรณยุรี คํานนท์ จากวิทยาลั ยการอาชีพนิคมคําสร๎อย
อําเภอนิคมคําสร๎อยได๎รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร๎อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ : ชื่อผลงาน เมษาฮาวาย โดยเด็กชายเอนก แสนสุ ข
นายพลวัฒน์ แสนสุข เด็กหญิงพัชรินทร์ นันทะราช จากโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
อําเภอหนองสูง ได๎รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร๎อมเกียรติบัตร
(๓) ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช๎มาพัฒนาสร๎างสรรค์เป็นถังขยะ
ระดับประชาชนทั่วไป
ชนะเลิศ : ชื่อผลงาน ถังขยะจากเคสคอมพิวเตอร์ โดยเด็กชายบัณฑิต มูลพรม
เด็กชายพัฒนพงษ์ หอมฮด เด็กชายอินธิรัตน์ คําลือไชย จากโรงเรียนคําปุาหลายสรรพวิทย์
อําเภอเมืองมุกดาหาร ได๎รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร๎อมเกียรติบัตร

๖
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ : ชื่ อ ผลงาน ขวดแปลงรํ า งเป็ น ถั ง ขยะ โดยนางสาว
มินตรา คําปาน นางสาวจรัสดาว คําปาน นางสาวกัญจนพร คําปาน จากตําบลมุกดาหาร
อําเภอเมืองมุกดาหาร ได๎รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร๎อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ : ชื่อผลงาน The innovation of bin โดยนายณัฐพงค์
กุลวงค์ นางสาวอธิวดี โสธรารังสี นางสาวตรียาภรณ์ คนซื่อ จากโรงเรียนหนองสูงสามัคคี
วิทยา อําเภอหนองสูง ได๎รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร๎อมเกียรติบัตร
สําหรับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดของผลงานแตํละประเภท ได๎สํงไปคัดเลือก
ในระดับภาค ณ สํานักงานสิ่งแวดล๎อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี และได๎ มีการจัดประกวด
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ผํานมา โดยผลงานของจังหวัดมุกดาหารได๎ผํานเข๎ารอบ
ไปประกวดในระดับประเทศ ๒ ผลงาน คือ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช๎ภายในบ๎านจากวัสดุ
เหลือใช๎ระดับประถมศึกษา และประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช๎มาพัฒนาสร๎างสรรค์
เป็นถังขยะระดับประชาชนทั่วไป ซึ่งการประกวดในระดับประเทศจะจัดขึ้นภายในเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๙
2. พิธีมอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)
(สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร)
ด๎วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได๎มอบหมายให๎ สํานักงานมาตรฐานสินค๎าเกษตร
และอาหารแหํงชาติ (มกอช.) รํวมกับสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดและหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องในพื้นที่ ดําเนินโครงการร๎านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช๎สินค๎า Q เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ร๎านอาหาร ซึ่งใช๎วัตถุดิบจากสินค๎า Q ที่มีความปลอดภัย ตามระบบการ
ผลิต GAP เพิ่มชํองทางการจําหนํายสินค๎าที่มีความปลอดภัย และสร๎างความตระหนัก
ให๎กับผู๎บริโภคได๎เลือกซื้อและบริโภคสินค๎าเกษตรและอาหารที่มีความปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะ ซึ่งสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหารได๎ดําเนินโครงการดังกลําว
มาตั้งแตํปี พ.ศ. 2554 จนกระทั่งป๎จจุบัน มีร๎านอาหารที่ผํานการรับรองและต๎องตรวจ
ติดตามทุกปี จํานวน 9 ร๎าน ได๎แกํ ร๎านพวงเพชร ร๎านบําวประดิษฐ์ ร๎านสุขาวดี ร๎านครัว
แมํน้ําโขง ร๎านสวนอาหารนรินทร์ ร๎านครัวชาววัง ร๎านรัตติยาแจํวฮ๎อน ร๎านวากิวและร๎าน
สะหวันสําราญ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีร๎านอาหารที่สมัครเข๎ารํวมโครงการ
และผํานการตรวจรับรองให๎เป็นร๎านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช๎สินค๎า Q จํานวน 2
ร๎าน ได๎แกํ
(๑) ร๎าน Good mook
(๒) ร๎านแฟแฟ&สลัด
3. พิธีมอบหมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ (การยางแหํงประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่การยางแหํงประเทศไทยมีผ ลบังคับใช๎ตั้งแตํวันที่ 15 ก.ค. 2558 เป็นต๎นมา
ตามพระราชบัญญัติการยางแหํงประเทศไทย พ.ศ.2558 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็น
องค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอยํางครบ
วงจร บริ ห ารจั ดการเกี่ ย วกั บ การเงิ น ของกองทุ น ตลอดจนสํ ง เสริม และสนั บ สนุ น ให๎
ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา และสํงเสริมสนับสนุน ให๎ความ
ชํวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู๎ประกอบกิจการยาง
ด๎านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบ

๗
ธุรกิจและการดําเนินการอื่นที่เกี่ยวข๎อง เพื่อยกระดับรายได๎และคุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้น จาก
สถานการณ์ในป๎จจุบันที่เศรษฐกิจโลกตกต่ําสํงผลให๎ราคายางตกต่ําลงด๎วย ดังนั้นเกษตรกร
ชาวสวนยางจึงต๎องปรับตัว โดยการลดต๎นทุนการผลิต การปลูกพืชรํวมยาง และการเพิ่ม
มูลคําผลผลิตยางให๎สูงขึ้นนับวําเป็นสิ่งสําคัญยิ่งที่ต๎องสํงเสริม เพราะจากข๎อมูลการผลิต
ยางพาราของประเทศไทยในปี 2558 มีการสํงออกยางแทํงและยางแผํนรมควั น 87 %
มูลคํา 250,000 ล๎านบาท และสํงออกผลิตภัณฑ์ยางเพียง 13 % แ ตํ มี มู ล คํ า สู ง ถึ ง
270,000 ล๎านบาท บริษัททรัสต์ รับเบอร์ อินดรัสทรีต์ จํากัด ตั้งอยูํเลขที่ 3 หมูํ 12
ตําบลกกแดง อําเภอนิคมคําสร๎อย จังหวัดมุกดาหาร เป็นผู๎ประกอบกิจการยางที่การยาง
แหํงประเทศไทยต๎องให๎การสนับสนุนตามพระราชบัญญัติ การยางแหํงประเทศไทย พ.ศ.
2558 ซึ่งเป็นบริษัทขนาดเล็กที่รับชื้อน้ํายางสดจากเกษตรกรชาวสวนยางมาผลิตเป็นน้ํา
ยางข๎น 60 % สํงจําหนํายภายในประเทศเป็น 1 ใน 5 บริษัทที่นํายางพารามาแปรรูปเป็น
วัตถุดิบกลางน้ํา และป๎จจุบันได๎พัฒนาการผลิตเพื่อเพิ่มมูลคํา โดยนําน้ํายางเข็มข๎นมาผลิต
เป็นหมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ ซึง่ ตอนนี้ผลิตภัณฑ์พร๎อมที่จะจําหนํายแล๎ว
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
ในเรื่องของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารพื้นที่บ๎านพรานอ๎น ตําบลคําอาฮวน
อําเภอเมืองมุกดาหาร เนื้อที่ 1,080 ไรํ ทางกรมธนารักษ์ได๎ประกาศเชิญชวนนักลงทุนให๎มา
ลงทุนและยื่นซองเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ปรากฏวําจังหวัดมุกดาหารไมํมีนักลงทุนมา
ยื่นซอง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ทางกรมธนารักษ์ได๎ชี้แจงตํอที่ประชุม กนพ.วํา
ป๎จจัยที่ไมํมีนักลงทุนมายื่นซอง คือ คําธรรมเนียมในการเชําพื้นที่มีอัตราสูง ระยะเวลาใน
การประมูลน๎อยเกินไป และนักลงทุนไมํมั่นใจวําเมื่อเชําไปแล๎วจะสามารถให๎เอกชนมา
ดําเนินการตํอได๎หรือไมํ ในขณะเดียวกันสภาพัฒน์ได๎รายงานให๎ที่ประชุมรับทราบวํามี
บริษัทจากตํางประเทศเข๎าไปยื่นเรื่องขอรับการสํงเสริมการลงทุนที่ BOI จํานวน 5 ราย
วงเงิน 19 ล๎านบาท ตอนนี้อยูํในขั้นตอนที่ BOI พิจารณารายละเอียด และที่ประชุมได๎พูด
ถึงเรื่องงบประมาณที่รัฐสนับสนุนโครงสร๎างพื้นฐานใน 10 จังหวั ดเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ สํวนของจั งหวัดมุกดาหารเรื่องถนน 4 ชํองจราจรเป็นที่ชัดเจนแล๎ ววําถนนจาก
ตํ า บลคํ า ปุ า หลาย อํ า เภอเมื อ งมุ ก ดาหาร ไปที่ บ๎ า นต๎ อ ง อํ า เภอธาตุ พ นม จะได๎ รั บ
งบประมาณในปี 2560 ระยะทาง 23 กิโ ลเมตร วงเงิ น 1,050 ล๎ า นบาท และอี ก
เส๎นทางคือจากอําเภอคําชะอี ไปที่บ๎านนาไคร๎ อําเภอกุฉินารายณ์ ระยะทาง 33 กิโลเมตร
งบประมาณ 2,400 ล๎านบาท นอกจากนี้งบประมาณที่ได๎รับมาแล๎วคือถนนวงแหวนวงใน
ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร งบประมาณ 354 ล๎านบาท อยูํในระหวํางดําเนินการกํอสร๎าง
ระยะเวลา 720 วัน สํวนเรื่องรถไฟมาจากบ๎านไผํ จังหวัดขอนแกํน จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดร๎อยเอ็ด จังหวัดมุกดาหารถึงจังหวัดนครพนม ระยะทาง 356 กิโลเมตรนั้น มี
การศึกษาสํารวจเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว การวิเคราะห์ผล EIA กําลังอยูํในขั้นตอนดําเนินการ
และอีกโครงการที่กําลังดําเนินการอยูํ งบประมาณ 70 กวําล๎านบาท คือการกํอสร๎างสิ่ง
อํ า นวยความสะดวกบริ เ วณดํ า นตรวจคนเข๎ า เมื อ งและดํ า นศุ ล กากร จะทํ า เป็ น แบบ
Terminal การเข๎าออกก็จะสะดวกรวดเร็วขึ้นโดยโครงการจะแล๎วเสร็จประมาณวันที่ 22
พฤศจิกายน 2559 ในวันประชุม กนพ.นายกรั ฐมนตรีได๎มอบหมายหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง

๘

มติที่ประชุม

ไมํวําจะเป็นสภาพัฒน์ กระทรวงมหาดไทย หรือทางการนิคมอุตสาหกรรมไปดูรายละเอียด
อีกครั้งวําจังหวัดไหนที่มีศักยภาพ มาจัดลําดับ 4 จังหวัด คือ อําเภอแมํสอด จังหวัดตาก
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก๎ว อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และจังหวั ดกาญจนบุรี
โดยจะเน๎นไปที่ 4 จังหวัดนี้กํอน สํวนจังหวัดอื่นให๎ดําเนินการคํอยเป็นคํอยไป ในสํวนของ
สนามบินจังหวัดมุกดาหารได๎เสนอข๎อมูลไปที่กระทรวงมหาดไทยแล๎ว อยูํในขั้นตอนการ
ดําเนินการ
รับทราบ

มติที่ประชุม

๑.๒ การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕9 (สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

หน.สนจ.

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕9 เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕9
รายงานการประชุมมีจํานวน ๒๑ หน๎า ฝุายเลขานุการได๎ลงรายงานการประชุม
ในเว็ บ ไซต์ www.mukdahan.go.th และได๎ จั ด สํ ง รายงานการประชุ ม ทาง Email:
mukdahan_gov@hotmail.com แล๎ว ไมํมีผู๎ขอแก๎ไขรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕9 เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕9
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชิ นี น าถ เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี ม หามงคลเฉลิ ม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 (สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี ม หามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 7 รอบ 12
สิงหาคม 2559 สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นับเป็นโอกาสมหามงคล
พิเศษที่ปวงชนชาวไทยทุกหมูํเหลําจะได๎รํวมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดมุกดาหารจึง
ดําเนินการ ดังนี้
1. กํ า หนดจั ด กิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ๎ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12
สิงหาคม 2559 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ดังนี้
1.1 จัดพิธีทําบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เวลา 06.30 น.
ณ บริเวณหน๎าศาลหลักเมืองจังหวัดมุกดาหาร การแตํงกายชุดผ๎าไทย หรือชุดสุภาพ เน๎นสีฟูา
1.2 จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เวลา 08.30 น.
ณ หอประชุมโรงเรี ย นมุกดาหาร การแตํง กายเครื่องแบบปกติข าวไมํส วมหมวก หรื อ
เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว หรือชุดปฏิบัติราชการตามสังกัด
๑.3 จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เวลา
17.30 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน๎าศาลากลางจังหวัด
มุกดาหาร การแตํงกายชุดผ๎าไทย หรือชุดสุภาพ เน๎นสีฟูา
1.4 มอบหมายภารกิจให๎หนํวยงานตํางๆ ดําเนินการในสํวนที่เกี่ยวข๎อง
2. การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

๙

มติที่ประชุม

ผอ.กกต.ฯ

ปลัดจังหวัด

จั ง หวั ด มุ ก ดาหารขอความรํ ว มมื อ สํ ว นราชการ หนํ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ
องค์ ก รปกครองสํ ว นท๎ อ งถิ่ น สถานศึ ก ษา องค์ ก รการกุ ศ ล และองค์ ก รภาคเอกชน
ดําเนินการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเป็นการเผยแพรํ
พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และประดับธงชาติไทย
และธงตราสัญลักษณ์ พร๎อมตกแตํงอาคาร สถานที่ของหนํวยงานให๎เรียบร๎อยสวยงาม
ตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และ
น๎อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีตํออาณาประชาราษฏร์
ทั้งนี้ ในระดับอําเภอขอให๎ พิจารณาจัดกิจกรรมเฉลิ มพระเกียรติฯ ตาม
แนวทางดังกลําวข๎างต๎นด๎วย
รับทราบ
(2) การออกเสียงประชามติร่ างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมุกดาหาร)
ด๎วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได๎มีการประชุม ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗
กรกฎาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับแนวทางในการจัดยานพาหนะเพื่ออํานวย
ความสะดวกแกํผู๎มีสิทธิออกเสียงประชามติโดยหนํวยงานของรัฐ ดังนี้
๑. หนํว ยงานของรัฐ ทั้งสํว นภูมิภาคและสํว นท๎องถิ่นจะจัดยานพาหนะเพื่อ
อํานวยความสะดวกให๎ แกํ ผู๎ มี สิ ท ธิออกเสี ย วที่ อยูํ ในพื้ นที่ ซึ่ง มีค วามยากลํ าบากในการ
เดินทาง ต๎องได๎รับอนุญาตหรือได๎รับการร๎องขอจากคณะกรรมการออกเสียงประจําเขต
ออกเสียงเป็นกรณีๆ ไป
๒. หนํว ยงานของรัฐทั้งสํว นภูมิภาคและสํว นท๎องถิ่นจะจัดยานพาหนะเพื่อ
อํานวยความสะดวกให๎แกํผู๎มีสิทธิออกเสียงที่เป็นคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู๎สูงอายุ
หรือผู๎ปุวยที่ไมํสามารถเดินทางไปใช๎สิทธิออกเสียงได๎ด๎วยตนเอง ให๎นําความใน ๑ มาใช๎
บังคับโดยอนุโลม
ในการดําเนินการจัดยานพาหนะดังกลําวควรระมัดระวังหรือพึงหลีกเลี่ยงมิให๎
เป็นการจูงใจหรือควบคุมให๎ผู๎มีสิทธิออกเสียงไปลงคะแนนหรือออกเสียงอยํางใดอยํางหนึ่ง
ซึ่งหากเป็นการทําเพื่อจูงใจหรือควบคุมให๎ผู๎มีสิทธิออกเสียงไปลงคะแนนหรือออกเสียง
อยํางใดอยํางหนึ่งหรือไมํออกเสียง อาจเป็นการเข๎าขํายลักษณะการฝุาฝืนและมีความผิด
ตามมาตรา ๖๒ แหํงพระราชบัญญัติวําด๎วยการออกเสียงประชามติรํางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙
จังหวัดมุกดาหารกําหนดวันรณรงค์ Big Day โครงการประชารัฐรํวมใจเพื่อ
พัฒนาประชาธิปไตยให๎ประชาชนออกมาใช๎สิทธิออกเสียงประชามติ จังหวัดมุกดาหาร ใน
วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ เวทีกลางศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหารได๎เตรียมความพร๎อมและให๎การสนับสนุนการปฏิบัติหน๎าที่
ของคณะกรรมการรํางรัฐธรรมนูญในการเผยแพรํและประชาสัมพันธ์รํางรัฐธรรมนูญให๎แกํ
ประชาชนโดยดํ า เนิ น การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ เ ฉพาะกิ จ เพื่ อ เผยแพรํ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ รํ า ง
รัฐ ธรรมนู ญ แตํงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อเผยแพรํและประชาสั มพัน ธ์รํางรัฐ ธรรมนูญ
จังหวัดมุกดาหารและศูนย์รักษาความสงบเรียบร๎อยเพื่อสนับสนุนการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติวําด๎วยการออกเสียงประชามติรํางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ และได๎แตํงตั้ง
วิทยากรระดับ จั งหวัด (ครู ก) วิทยากรระดับอําเภอ (ครู ข) และวิท ยากรระดับพื้น ที่

๑๐
หมูํบ๎านและชุมชน (ครู ค) นอกจากนี้จังหวัดมุกดาหารรํวมกับสภานิติบัญญัติแหํงชาติ
และองค์การบริหารสํวนจังหวัดมุกดาหาร กําหนดอบรมสัมมนาเสริมสร๎างความพร๎อม
ประชาชนตํอรํางรัฐธรรมนูญกับบทบาทหน๎าที่ของท๎องถิ่น เพื่อให๎ผู๎บริหาร สมาชิกสภา
ท๎ อ งถิ่ น กํ า นั น ผู๎ ใ หญํ บ๎ า น ผู๎ นํ า ชุ ม ชน ข๎ า ราชการ ประชาชน นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาได๎
รับทราบสาระสําคัญและบทบาทหน๎าที่ของท๎องถิ่นในรํางรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช... อีกทั้งจังหวัดมุกดาหารสั่ งการให๎ตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร และ
อําเภอทุกอําเภอตรวจสอบติดตามวําในพื้นที่วํามีก รณีผู๎แอบอ๎างเขียนจดหมาย การเขียน
ข๎อความทางสื่อตํางๆ ที่เป็นการบิดเบือนข๎อเท็จจริง และหากมีพฤติการณ์ดังกลําวเกิดขึ้น
ให๎ดําเนินการตามกฎหมาย เพื่อระงับหรือยุติการสร๎าง/ปลํอยขําวเท็จเหลํานั้นโดยฉับพลัน
ทันที
รับทราบ

มติที่ประชุม

(๓) การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(สํานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
คณะรั ฐมนตรีได๎มีมติเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 เห็นชอบมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช๎จํายงบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อให๎
สํ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และหนํว ยงานของรั ฐ ถือ ปฏิ บัติ โดยกํ า หนดเปูา หมายการ
เบิกจํายเงินงบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แยกรายไตรมาส ดังนี้

คลังจังหวัด

ลงทุน

งบประจา

ภาพรวม

ไตรมาสที่

(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

1
2

เป้าหมาย (%)
19
40

เป้าหมาย (%)
33
55

เป้าหมาย (%)
30
52

3

61

76

73

4

87

98

96

ผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. สรุปผลการเบิกจํายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบประจํา

เบิกจ่าย
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม 2559
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
2,๓๖๓.๙๓
๒,๑๓๖.๒๗
๙๐.๓๗

งบลงทุน

1,๗๐๖.๒๙

๑,๑๔๐.๙๖

รวม

๔,๐๗๐.๒๑

๓,๒๗๗.๒๓

รายการ

%
เป้าหมาย

ลาดับการ
เบิกจ่าย
(ประเทศ)

๘๔55

๓๘

๖๖.๘๗

๗๐

4๙

๘๐.๕๒

๘๑

5๑

๑๑
2. สรุปผลการเบิกจํายเงินงบจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายการ
งบประจํา

เบิกจ่าย
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม 2559
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
๓๒.๐๐
๒๐.๔๕
๖๓.๙๑

%
เป้าหมาย

ลาดับการ
เบิกจ่าย
(ประเทศ)

5๘๔5

4๔

งบลงทุน

๑๘๐.๙๖

๑๑๐.๕๘

๖๑.๑๑

๗๐

3๙

รวม

๒๑๒.๙๖

๑๓๑.๐๔

๖๑.๕๓

๘๑

๔๑

มติที่ประชุม

พาณิชย์จังหวัด

มติที่ประชุม

พัฒนาการจังหวัด

รับทราบ
(4) สรุ ป ภาวะการค้ า ชายแดนด้ า นจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ไตรมาสที่ ๓/2559
(สํานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
การค๎าชายแดนไทย – สปป.ลาว ด๎านจังหวัดมุกดาหาร ดังนี้
1. การค๎าชายแดนไทย – สปป.ลาว ณ ดํานศุลกากรมุกดาหาร ไตรมาสที่ 3
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังนี้
- มูลคําการค๎ารวม 25,028 ล๎านบาท เมื่อเทียบกับปีที่แล๎วในชํวงเดียวกัน
มูลคําการค๎ารวมเพิ่มขึ้น 7,090 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 39.53
- มูลคําการสํงออกรวม 12,626 ล๎านบาท เมื่อเทียบกับปีที่แล๎วในชํวง
เดียวกัน มูลคําการสํงออกเพิ่มขึ้น 5,216 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 70.39
- มูลคําการนําเข๎ารวม 12,402 ล๎ านบาท เมื่อเทียบกับปีที่แล๎วในชํว ง
เดียวกัน มูลคําการนําเข๎าเพิ่มขึ้น 1,874 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 17.80
๒. การค๎าผํานแดน – สปป.ลาว ณ ดํานศุลกากรมุกดาหาร ไตรมาสที่ 3
ปีงบประมาณ 2559 ดังนี้
- มูลคําการค๎าผํานแดนรวม 4,037 ล๎านบาท เมื่อเทียบกับปีที่แล๎วในชํวง
เดียวกัน มูลคําการค๎าผํานแดนรวมเพิ่มขึ้น 207 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 5.40
- การค๎าผํานแดนขาออก 1,614 ล๎านบาท เมื่อเทียบกับปีที่แล๎วในชํวง
เดียวกัน มูลคําการการค๎าผํานแดนขาออกเพิ่มขึ้น 141 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 9.57
- การค๎าผํานแดนขาเข๎า 2,423 ล๎ านบาท เมื่อเทียบกับปีที่แล๎ว ในชํว ง
เดียวกัน มูลคําการค๎าผํานแดนขาเข๎าเพิ่มขึ้น 66 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 2.80
รับทราบ
3.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
(1) การขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจาปี 2559 (สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดมุกดาหาร)
ด๎ว ยคณะอนุ ก รรมการอํ า นวยการกองทุ น แมํ ข องแผํ น ดิ น กํ า หนดจั ด งาน
มหกรรม ๑๒ ปี กองทุ น แมํ ข องแผํ น ดิ น เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ๎ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

๑๒

มติทปี่ ระชุม

ผอ.ศูนย์คุ้มครองฯ

ระหวํางวัน ที่ ๓ – ๔ สิ งหาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย
อําเภอวังน๎อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได๎รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ๎าหลานเธอ
พระองค์เจ๎าพัชรกิติยาภา ทรงรับเชิญเสด็จไปเป็นประธานในงาน พร๎อมทั้ง ประทานเงิน
พระราชทานขวัญถุงกองทุนแมํของแผํนดิน ประจําปี ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม
๒๕๕๙ ให๎กับกองทุนแมํของแผํนดิน จังหวัดมุกดาหาร มีกองทุนแมํของแผํนดิน ปี ๒๕๕๙
ที่จะเข๎ารับพระราชการเงินขวัญถุง จํานวน ๗ กองทุน และจังหวัดมุกดาหารกําหนดจัด
งานมหกรรมกองทุ น แมํ ข องแผํ น ดิ น เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ๎ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒
สิงหาคม ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. การดําเนินงานประกวดกองทุนแมํของแผํนดินดีเดํน ปี ๒๕๕๙ ซึ่งกําหนด
ดําเนินการประกวดในพื้นที่ ๗ อําเภอ ระหวํางวันที่ ๑๒ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๒. การเดินแสดงพลังของคณะกรรมการกองทุนแมํของแผํนดิน จํานวน ๒๓๕
กองทุนๆ ละ ๕ คน รวม ๑,๑๗๕ คน ปลํอยขบวนเดินแสดงพลังโดยผู๎วําราชการจังหวัด
มุกดาหาร ณ บริเวณลาดจอดรถหน๎าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ถึง โรงแรมมุกดาหารแกรนด์
อําเภอเมืองมุกดาหาร ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร
๓. การทอดผ๎าปุาสมทบกองทุนแมํของแผํนดินจังหวัดมุกดาหาร ประจําปี ๒๕๕๙
๔. การจัดนิทรรศการการดําเนินงานกองทุนแมํของแผํนดินและแสดงผลการ
ดําเนิ น งานกองทุน แมํข องแผํ นดิน ที่มีผ ลการบริ ห ารจัดการดีเ ดํนตามผลการประกวด
กองทุนแมํของแผนดินดีเดํน
กําหนดดําเนินการทั้งหมดในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม
มุกดาหารแกรนด์ อําเภอเมืองมุกดาหาร
รับทราบ
(2) พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 (ศูนย์คุ๎มครองคนไร๎ที่พึ่ง
จังหวัดมุกดาหาร)
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 มีสาระสําคัญดังนี้
นิยาม
๑. ขอเงินหรือทรัพย์สินจากผู๎อื่นเพื่อเลี้ยงชีพ ไมํวําจะเป็นการขอด๎วยวาจา
ข๎อความ หรือ กิริยาอาการใดๆ
๒. การกระทําเพื่อให๎ผู๎อื่นเกิดความสงสาร และสํงมอบเงินหรือทรัพย์สินให๎
การคุ๎มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑. คัดกรองผู๎ทําการขอทานที่เป็นเด็ก หญิงมีครรภ์ ผู๎สูงอายุ คนวิกลจริต คน
พิการหรือทุพพลภาพไปรับการคุ๎มครองฯ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎องแตํถ๎ามีกรณีจําเป็นอาจ
ไมํสํงไปรับการคุ๎มครองตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง แตํให๎อยูํรับการคุ๎มครองตามกฎหมายนี้
๒. กรณีผู๎ทําการขอทานไมํใชํบุคคลตามข๎อ 1 แตํเป็นผู๎ไมํสามารถประกอบ
อาชีพได๎ ไมํมีญาติอุปการะ ไมํมีทางเลี้ยงชีพอื่น หรืออยูํในภาวะยากลําบาก ก็ให๎ได๎รับการ
คุ๎มครองฯ ตามกฎหมายนี้
๓. ถ๎าผู๎ทําการขอทานปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุ๎มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่กําหนดก็ให๎พ๎นผิด

๑๓

มติที่ประชุม

พัฒนาการจังหวัด

โทษของผู๎ทําการขอทาน
ผู๎ ทําการขอทานมีค วามผิ ดต๎องระวางโทษจําคุกไมํเกิน 1 เดือน หรือปรั บ
ไมํเกิน 10,000 บาท แตํถ๎าปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุ๎มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
พนักงานเจ๎าหน๎าที่กําหนดไมํวําจะเป็นตามกฎหมายเฉพาะหรือเข๎ารับการคุ๎มครองและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามกฎหมายฉบับนี้ ให๎ถือวําพ๎นผิด แตํถ๎าไมํปฏิบัติตามหรือออกจาก
สถานคุ๎มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตไปโดยไมํได๎รับอนุ ญาต จะต๎องระวางโทษจําคุกไมํ
เกิน 1 เดือน หรือปรับไมํเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
โทษของผู๎ชํวยให๎ผู๎ทําการขอทานหลบหนี
๑. จําคุกไมํเกิน 2 ปี ปรับไมํเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
๒. กรณีการชํวยนั้นมีการใช๎กําลังประทุษร๎าย หรือมีการใช๎อาวุธ จําคุกไมํเกิน
๔ ปี ปรับไมํเกิน 40,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผู๎แสวงหาประโยชน์จากผู๎ทําการขอทาน
ผู๎ใดแสวงหาประโยชน์จากผู๎ทําการขอทาน โดยการใช๎จ๎างวาน สนับสนุน ยุยง
สํงเสริม หรือกระทําด๎วยวิธีอื่นใดให๎ผู๎อื่นทําการขอทาน โทษจําคุกไมํเกิน 3 ปี ปรับไมํเกิน
30,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
โทษหนักที่สุดของผู๎แสวงหาผลประโยชน์
๑. แสวงประโยชน์จ ากหญิง มีครรภ์ ผู๎ สู ง อายุ คนวิก ลจริ ต คนพิก าร หรื อ
ทุพพลภาพ หรือผู๎เจ็บปุวย
๒. ผู๎ปกครองหรือผู๎ดูแลแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่อยูํในความดูแล
๓. นําผู๎อื่นจากภายนอกราชอาณาจักรให๎มาขอทานในราชอาณาจักร
๔. รํวมกันกระทําหรือกระทํากับบุคคลตั้งแตํ 2 คน ขึ้นไป
๕. เป็นพนักงานเจ๎าหน๎าที่ หรือเจ๎าหน๎าที่ของรัฐที่มีอํานาจหน๎าที่ดูแล หรือให๎
คําปรึกษา แสวงหาประโยชน์จากผู๎ทําการขอทานที่ดูแล
โทษจําคุกไมํเกิน 5 ปี ปรับไมํเกิน 50,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
รับทราบ
๓.3 การแก้ไขปัญหาสาคัญ/สถานการณ์ในพื้นที่ (Area)
(1) การดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน
เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
มุกดาหาร)
ผลการดํ า เนิ น งานการดํ า เนิ น โครงการแก๎ ไ ขป๎ ญ หาความเดื อ ดร๎ อ นของ
ประชาชน กรณียากจน เจ็บปุวย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ดังนี้
1) ด๎านอาหาร ครัวเรือนเปูาหมาย ได๎รับการสนับสนุนวัสดุป๎จจัยการประกอบ
อาชีพจากกองทุนชํวยเหลื อผู๎ ยากจน เจ็บปุ วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาริ ครบทุก
ครัวเรือน จํานวน ๒๖ ครัวเรือน เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๒,๕๓๕ บาท จากการออกติดตามเยี่ยม
ให๎กําลังใจครั วเรื อนของสํ วนราชการ/เจ๎าหน๎าที่พัฒนาชุมชนพบวํา ครัวเรือนเปูาหมาย
หลายครัวเรือนมีรายได๎จากการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น เชํน อาชีพขายก๋วยเตี๋ยว ขายขนม มี
รายได๎เฉลี่ยวันละ ๑๒๐ - ๒๐๐ บาท อาชีพชํางเสริมเสวย มีรายได๎เฉลี่ยวันละ ๖๐ - ๑๘๐
บาท อาชีพเพาะเห็ดนางฟูา มีรายได๎เฉลี่ยวันละ ๖๐ - ๑๕๐ บาท
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2) ด๎านเครื่องนุํงหํม สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
มุกดาหารได๎มอบเงินชํวยเหลือครัวเรือนเพื่อบรรเทาป๎ญหาความเดือดร๎อนครบจํานวน ๔๔
ครัวเรือน เป็นเงิน ๘๘,๐๐๐ บาท และศูนย์คุ๎มครองคนไร๎ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร ได๎มอบ
เงินสงเคราะห์ครัวเรือนผู๎มีรายได๎น๎อยและไร๎ที่พึ่ง แล๎วจํานวน ๑๕ ครัวเรือนๆ ละ 2,000
บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
3) ด๎านยารักษาโรค สํ า นักงานสาธารณสุ ขจั งหวัดมุกดาหาร โรงพยาบาล
ประจําอําเภอ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพชุมชนออกเยี่ยมให๎กําลังใจ แนะนําการรักษา
สุขภาพและรักษาอาการปุวยของครัวเรือนเปูาหมายทุกครัวเรือน จํานวน ๑๘ ครัวเรือน
ในพื้นที่อยํางตํอเนื่อง เฉลี่ยครัวเรือนละ ๑ ครั้ง/เดือน
4) ด๎านที่อยูํ อาศัย สํ านักงานสํ งเสริมการปกครองท๎ องถิ่ นจั งหวั ดมุ กดาหาร
สํ า นั ก งานเหลํ า กาชาดจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร และองค์ ก รปกครองสํ ว นท๎ อ งถิ่ น สนั บ สนุ น
งบประมาณจัดสร๎างและซํอมแซมบ๎านให๎ครัวเรือนเปูาหมายแล๎ว จํานวน 6 หลัง คงเหลือ
22 หลัง
5) สถานะทางการเงิน กองทุนชํว ยเหลื อผู๎ ย ากจน เจ็ บปุว ย พิก าร อนาถา
จังหวัดมุกดาหาร ป๎จจุบันเงินกองทุนฯ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เงินคงเหลือทั้งสิ้น
277,543.99 บาท
รับทราบ
(2) สถานการณ์โรคไข้เลือดออก (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
ในปี 2559 จํานวนผู๎ปุวยสะสม ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 พบจํานวน
ผู๎ปุวย 22,566 ราย อัตราปุวย 34.49 ตํอแสนประชากร จํานวนผู๎ปุวยตาย 18 ราย
อัตราปุวยตาย ร๎อยละ 0.08 การพยากรณ์โรคไข๎เลือดออกและการประเมินพื้นที่เสี่ยงคาด
วําจะเกิดการระบาดตํอเนื่อง สําหรับสถานการณ์ไข๎เลือดออกในจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแตํ 1
มกราคม – 21 กรกฎาคม 2559 พบผู๎ปุวยสะสมทั้งหมด จํานวน 208 ราย คิดเป็น
อัตราปุวย 60.66 ตํอแสนประชากร ไมํมีผู๎เสียชีวิต เมื่อเปรียบเทียบข๎อมูลกับ คํามัธยฐาน
5 ปีย๎อนหลังพบวํา ผู๎ปุวยปี 2559 สูงกวําผู๎ปุวยมัธยฐาน 5 ปี ย๎อนหลัง ณ ชํวงเวลา
เดียวกัน และมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อแยกรายอําเภอพบวํา อําเภอที่มีอัตราปุวยสูงสุด
คือ อําเภอดงหลวง จํานวน 43 ราย อัตราปุวย 114.14 ตํอแสนประชากร รองลงมาคือ
อําเภอคําชะอี จํานวน 33 ราย อัตราปุวย 69.62 ตํอแสนประชากร และอําเภอนิคมคําสร๎อย
จํานวน 28 ราย อัตราปุวย 64.49 ตํอแสนประชากร ตามลําดับ
กิจกรรมที่ดําเนินการควบคุมโรคไข๎เลือดออกจังหวัดมุกดาหาร ประจําเดือน
มิถุนายน - กรกฎาคม 2559 ดังนี้
๑. ทุกอําเภอได๎ดําเนิ นการรณรงค์ปูองกันโรคไข๎เลือดออกโดยมีนายอําเภอ
เป็ น ประธานในการเปิ ด กิ จ กรรมรณรงค์ ผู๎ เ ข๎ า รํ ว มรณรงค์ สาธารณสุ ข อํ า เภอ
นายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริการสํวนตําบล โรงเรียน ชุมชน วัด กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน
ผู๎นําชุมชน รวมถึงประชาชนในแตํละพื้นที่
2. ได๎ รั บ ความรํ ว มมื อ จากศู น ย์ ค วบคุ ม โรคติ ด ตํ อ นํ า โดยแมลงที่ 10.2
มุกดาหาร ในการสุํมประเมินลูกน้ํายุงลาย รวมทั้งดําเนินการควบคุมโรคไข๎เลือดออกด๎วย
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มาตรการปูองกันควบคุมโรคไข๎เลือดออก ดังนี้
๑. กําหนดแผนงาน มาตรการ และการใช๎ทรัพยากรได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
และทันเวลา โดยเฉพาะพื้นทีเสี่ยงต๎องเน๎นมาตรการการปูองกันโรคลํวงหน๎า
๒. รณรงค์ 5 ส. 3 เก็บ คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร๎างนิสัย
และ เก็บ บ๎านให๎ ปลอดโปรํง ไมํให๎ ยุงลายเกาะพัก เก็บขยะเศษภาชนะไมํให๎ เป็นแหลํ ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย เก็บน้ําปิดให๎มิดชิดไมํให๎ยุงลายวางไขํ
๓. จั ด การสิ่ ง แวดล๎ อ มเพื่ อ ควบคุ ม แหลํ ง เพาะพั น ธุ์ ยุ ง ลายให๎ ไ ด๎ ม ากที่ สุ ด
โดยเฉพาะชํวงเวลาสําคัญที่ควรดําเนินการคือมิถุนายน - สิงหาคม ซึ่งเป็นชํวงที่โอกาสการ
แพรํโรคเกิดน๎อยที่สุด ทั้งนี้ องค์ประกอบสําคัญของการดําเนินการ คือ ความรํวมมือจาก
ประชาชน ชุมชน ท๎องถิ่น วัด สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และหนํวยงานตํางๆ อยําง
เข๎มแข็งและตํอเนื่อง
๔. ประสานขอความรํวมมือกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในการจัดเตรียม
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรให๎เพียงพอตํอการควบคุมการระบาดในระดับพื้นที่
รับทราบ
๓.4 เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(๑) รายงานประมาณการเศรษฐกิจจัง หวัดมุกดาหาร เดือนกรกฎาคม 2559
(สํานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
(2) สรุปขําวดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดมุกดาหาร ประจําเดือนมิถุนายน 2559
(สํานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(3) ผลการดําเนินงานศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการค๎ามนุษย์จังหวัด
มุกดาหาร เดือนกรกฎาคม 2559 (สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร)
(4) การจัดเก็บข๎อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไมํมีเอกสารสิทธิ์ (การยางแหํง
ประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร)
(5) สรุ ป รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ทางถนน ประจําเดือนมิถุนายน 2559
(สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
(6) สรุปผลการกํอสร๎างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ (สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
มุกดาหาร)
รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อย
โคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ (สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดมุกดาหาร)
คําสั่งหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ที่ 27/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559
เรื่อง มาตรการปูองกันและแก๎ไขป๎ญหาความเดือดร๎อนจากการจุดและปลํอยบั้งไฟ พลุ
ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล๎ายคลึงกัน เพื่อเป็นการแก๎ไขป๎ญหา
ความเดือดร๎ อนและเพื่อปูองกันอัน ตรายรวมทั้งความเสี ยหายที่จะเกิดแกํอากาศยาน

๑๖
ชุมชน และประชาชนจากการจุดและปลํอยหรือกระทําการอยํางใดเพื่อให๎บั้งไฟ พลุ ตะไล
โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล๎ายคลึงกัน ขึ้นไปสูํอากาศ สมควรกําหนด
มาตรการปู อ งกั น และแก๎ ไ ขป๎ ญ หาดั ง กลํ า วเพื่ อ ความสงบเรี ย บร๎ อ ยของบ๎ า นเมื อ ง
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหารจึงได๎จัดทํารํางประกาศจังหวัด
มุกดาหาร เรื่อง มาตรการปูองกันและแก๎ไขป๎ญหาความเดือดร๎อนจากการจุดและปลํอยบั้ง
ไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควั น หรื อ วั ตถุ อื่ น ใดที่ ค ล๎ า ยคลึ ง กั น เพื่ อ ให๎ ค ณะ
กรมการจังหวัดมุกดาหารและสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารได๎พิจารณารํางประกาศ
รํวมกัน เพื่อนําไปประกาศใช๎ตํอไป
ปลัดจังหวัด
สืบเนื่องจากคําสั่งหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ที่ 27/2559 ลงวันที่ 10
มิถุนายน 2559 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก๎ไขป๎ญหาความเดือดร๎อนจากการจุดและ
ปลํอยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล๎ายคลึงกั น ซึ่งในแถบ
อีส านใต๎ จ ะมี การจุ ด บั้งไฟเป็นทั้ งแบบประเพณี และนอกประเพณี จึ งมี ป๎ญหาในการ
เดินทางอากาศยาน จังหวัด มุกดาหารจึงได๎ดําเนินการจัดทําประกาศ เพื่อเป็นเงื่อนไขใน
การพิจารณาอนุญาต ซึ่งผู๎ที่จะพิจารณาอนุญาตคือนายอําเภอ แตํเนื่องจากต๎องทําเงื่อนไข
หลักเกณฑ์เพื่อขับเคลื่อนตามคําสั่งหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ที่ 27/2559
โดยจะมี ก รมการปกครอง และกรมปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย รํ ว มบู ร ณาการ
ขับเคลื่อน โดยที่ทําการปกครองจังหวัดมุกดาหารได๎จัดทํารํางประกาศ 3 รําง ได๎แกํ เรื่อง
บั้งไฟ ตะไล เรื่องโคมลอย โคมไฟ โคมควัน และเรื่องพลุหรือวัตถุอื่นที่มีลักษณะคล๎ายพลุ
ตามคํ า สั่ ง หั ว หน๎ า คณะรั ก ษาความสงบแหํ ง ชาติ ที่ 27/2559 ขอให๎ นํ า หลั ก เกณฑ์
เงื่อนไขที่นายอําเภอจะพิจารณาอนุญาตมาผํานคณะกรมการจังหวัดมุกดาหารและสภา
วัฒ นธรรมจั งหวั ดมุ ก ดาหารพิจ ารณากํอ น จึ งขอให๎ ที่ ประชุม พิ จารณาหากมีป ระเด็ น
เพิ่ มเติม ขอให๎ ทํา นแจ๎ งที่ ทํา การปกครองจัง หวั ดมุ ก ดาหารหรือ สํ า นั กงานปูอ งกั นและ
บรรเทาสาธารณภัย จั งหวัด มุ กดาหารเพื่อ นํ าไปบู ร ณาการ และจั ดทํ ารํ า งประกาศใช๎
หลังจากผํานสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารแล๎ว
อัยการจังหวัด
ในสํวนของรํางประกาศดังกลําวทุกจังหวัดได๎ใช๎หลักเกณฑ์เหมือนกันหรือไมํ ซึ่งถ๎า
ใช๎หลักเกณฑ์เหมือนกัน ในการพิจารณารํางประกาศก็สามารถใช๎มาตรฐานเดียวกันในการ
พิจารณา
ปลัดจังหวัด
ในสํวนของรํางประกาศของกรมการปกครองจะเหมือนกันทุกจังหวัด แล๎วจังหวัดก็
จะนํามาพิจารณาปรับแก๎ให๎สอดรับกับวัฒนธรรมประเพณีของแตํละจังหวัด
แทนนายก อบจ.
จากการที่ได๎ดูรํางประกาศเรื่องพลุ ในข๎อ 3 ระบุวํากําหนดระยะเวลาในการจุดและ
ปลํอยจะกระทําได๎ในชํวง 4 วาระ คือพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัว สมเด็จพระนางเจ๎าฯ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ งานลอย
กระทง และเทศกาลปีใหมํหรือเทศกาลอื่นที่มีการจัดทุกปี อยากให๎พิจารณารํางประกาศ
เปิดชํองไว๎สําหรับกิจกรรมอื่นที่มีความสําคัญหรือกิจกรรมที่สํงเสริมการทํองเที่ยวที่จะต๎อง
ใช๎พลุไว๎ในรํางประกาศด๎วย
ประธานสภาวัฒนธรรมฯ ในจังหวัดมุกดาหารเห็นควรกําหนดรํางประกาศการจุดบั้งไฟให๎จุดได๎เฉพาะเดือน 5
และ 6 เพราะเป็นฤดูกาลที่จะขอฝนปฏิบัติมาแตํโบราณ
ประธาน
สรุป ณ ตอนนี้มีการจัดทํารํางประกาศ 4 ฉบับ คือ สํานักงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร 1 ฉบับ และที่ทําการปกครองจังหวัดมุกดาหาร 3 ฉบับ ซึ่ง

๑๗

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

ทางนายอํ า เภอได๎ รั บ รายละเอี ย ดรํ า งประกาศไปพิ จ ารณาแล๎ ว ซึ่ ง หลายทํ า นก็ ไ ด๎ ใ ห๎
ข๎อสังเกตและข๎อเสนอแนะ ทางเจ๎าหน๎าที่ผู๎เกี่ยวข๎องก็จะนําไปปรับแก๎กันตํอไป วันนี้คงจะ
เป็นการขออนุมัติในหลักการการออกประกาศดังกลําว และให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องไปรํวม
พิจารณาปรึกษาหารือเพือ่ ออกประกาศตํอไป
เห็นชอบในหลักการ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
เรื่องอื่นๆ
5.1 ปฏิทินงานรัฐพิธี และงานสาคัญประจาเดือนสิงหาคม 2559

ประธาน
ที่
1

วัน/เดือน/ปี
2 สิงหาคม 2559

2

3 สิงหาคม 2559

3

9 สิงหาคม 2559

4

5

6

ชื่อพิธี/งาน
โครงการหนํวยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข
สร๎างรอยยิ้มให๎ประชาชน
จังหวัดมุกดาหาร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการผู๎วําฯ พาเยี่ยมวัดทําบุญ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัย
มงคลและถวายเป็นพระราชกุศล แดํ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว และ
สมเด็จพระนางเจ๎าฯ พระบรมราชินีนาถ
ประจําปี 2559 จังหวัดมุกดาหาร
11 สิงหาคม 2559 งานมหกรรมกองทุนแมํของแผํนดินเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ
12 สิงหาคม 2559
12 สิงหาคม 2559 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ
12 สิงหาคม 2559
18 สิงหาคม 2559 โครงการผู๎วําฯ พาเยี่ยมวัดทําบุญ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถานที่
วัดบ๎านศูนย์ไหม
บ๎านศูนย์ไหม
ตําบลมุกดาหาร
อําเภอเมืองมุกดาหาร
วัดอินทรนิมิต
บ๎านบาก
ตําบลบ๎านบาก
อําเภอดอนตาล

หน่วยงาน
ที่ทําการปกครอง
จังหวัด

วัดปุาวิเวก
ตําบลหว๎านใหญํ
อําเภอหว๎านใหญํ

สํานักงาน
พระพุ ท ธศาสนา
จังหวัด

ห๎องแกรนด์คอนเวนชั่นฯ
โรงแรมมุกดาหารแกรนด์

สํานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัด

ห๎องแก๎วมุกดา
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

สํานักงานจังหวัด

วัดแจ๎ง
ชุมชนนาโปใหญํ
ตําบลบางทรายใหญํ
อําเภอเมืองมุกดาหาร

สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

๑๘
ที่
7

วัน/เดือน/ปี
ทุกเช๎าวันศุกร์
ของแตํละสัปดาห์
มติที่ประชุม

ชื่อพิธี/งาน
โครงการตักบาตรรุํงอรุณ
ณ ชายโขงงามมุกดาหาร

สถานที่
ริมเขื่อนแมํน้ําโขง
บริเวณหน๎าวัดศรีบุญเรือง
อําเภอเมืองมุกดาหาร

หน่วยงาน
สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

รับทราบ

มติที่ประชุม

5.2 กาหนดการประชุม กรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 8/๒๕๕9
กําหนดการประชุม กรมการจั งหวัด มุกดาหาร และหั ว หน๎า สํ ว นราชการประจํ า
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 8/๒๕๕9 วันอังคารที่ 30 สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห๎องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

หน.สนจ.

ลงชื่อ
(นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู๎จดรายงานการประชุม

