รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 5/2564
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายวีระชัย นาคมาศ
2. นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ
3. นายเอกราช มณีกรรณ์
4. นางสาวอสิตรา รัตตะมณี
5. พันตารวจโทนิเวศ เด่นนินนาท
6. พล.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร์
7. น.ท.สิทธิศักดิ์ สิทธิกุล
8. นางวันวิภา แพงแก้ว
9. พ.ต.ท.ราม พรมโสดา
10. นายประวิตร ศรีบุญรัตน์
6. นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์
7. นายชานาญ ศรีพารา
8. นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง
9. นายปรีชา เจริญทรง
10. นายชานาญ ศรีพารา
11. นายพรชัย พุดซ้อน
12. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
13. นายสมศักดิ์ บุญจันทร์
14. นายวีระ เจริญพิทักษ์พงษ์
15. นายนิรันดร์ ละม้ายศรี
16. นายชาคริต ชุมจันทร์
17. นายปิติณัฐ นิธิศธานี
18. นายสุริย์ เปี่ยมงาม
19. นางศริญญา เปี่ยมงาม
20. นายปิยะ นันถนอม
21. นางสาวบุญเตรียม คาถา
22. นายชัยมงคล ...
23. นายอภิชาติ เสียงลา
24. นายภานุมาศ ลาภา
25. นายเมธี แสนวิเศษ
26. นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
หัวหน้าสถานีเรือมุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน พิสูจน์หลักฐานจังหวัดมุกดาหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
คลังจังหวัดมุกดาหาร
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
นายอาเภอคาชะอี
นายอาเภอหว้านใหญ่
นายอาเภอดอนตาล
แทน นายอาเภอนิคมคาสร้อย
นายอาเภอดงหลวง
นายอาเภอหนองสูง
ผจก. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขามุกดาหาร
แทน ผู้จัดการสานักงานจัดการนาเสียสาขามุกดาหาร
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมมศึกษามุกดาหาร
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทน หอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
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ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ facebook live
1. นายชญานนท์ พยาเวช
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
2. นายปิติพัฒน์ สุธีรัตน์วัฒนา
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
1. นายบุญตา ศิริจันทร์
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
2. นายวีรเดช พลสวัสดิ์
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
3. นางสุณี ศศลักษณ์กุล
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
4. นายวิโรจน์ จันทรสุนทรภาส
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
5. นางนางนุชาดา สายโกสีย์
แทน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
6. นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
7. นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ
ธนารักษ์พืนที่มุกดาหาร
8. ว่าที่ ร.ต.จักรี สิรินุสรณ์
สรรพสามิตพืนที่มุกดาหาร
9. นายธนา วาริยศ
สรรพากรพืนที่มุกดาหาร
10. นายวิรัตน์ ศรีมงคล
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
11. พ.ต.อ.เกียรติภูมิ สุวรรณไตรย์
ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร
12. พ.ต.อ.กิตเตชิญฐ์ บารุง
ผกก.สภ.คาชะอี
13. พ.ต.ท.ภูวนาท สุขรมย์
แทน ผกก. สภ.ดอนตาล
14. พ.อ.สุรัช จันทร์พวง
รอง ผอ.รมน.จว.มห. (ท.)
15. พ.ท.สกล ศรีมุกดา
แทน สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
16. นายสุรจิตร์ จันทรสาขา
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาi
17. นายฉัตรชัย ศรีเฉลา
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
18. นางวิไล ยูฮันเซ่น
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
19. นายวิบูลย์ บุตตะพรม
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
20. นายพิภพ เพียวิเศษ
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
21. นางจันทร์จิรา จินนาวรณ์
แทน เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
22. นางวิไล ยูฮันเซ่น
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
23. นางสาวพิมพ์ประไพ พูลทรัพย์ หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
24. นางสาวกุหลาบ สุนนท์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
25. นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
26. นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
27. นางสาวปวีณา ผิวขา
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดมุกดาหาร
28. นายจักรรินทร์ จันปุ่ม
หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
29. นายชาคริต นาควิเชียร
หัวหน้าด่านป่าไม้มุกดาหาร
30. นายสุรสิทธิ์ ธีรธนวัฒน์
แทน ผอ.โครงการชลประทานจังหวัดมุกดาหาร
31. นางพรรณวดี เจริญนาม
แทน สถิติจังหวัดมุกดาหาร
32. นายกิติพงษ์ ชลิทธิกุล
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
33. นายเสกสันต์ ไชยบูลย์
ผู้อานวยการอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
34. นางธงชัย โสดา
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
35. นางสาวณธภัค ไชยสินภัทร
ผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
36. นายภัทร ภัทรกุลบดินทร์
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
37. นายวรรณสิทธิ์ คาเพราะ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา
38. นางสาวสร้อย สกุลเด็น
ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยฯ

๓
39. นายวิชา อาญาเมือง
40. นายทศพล สุวรรณไตรย์
41. นางพัชรพร สุวรรณไตรย์
42. นางสุพัตรา ไพฑูรย์
43. นางวัชราภรณ์ สิงห์แก้ว
44. นางสาวพรธิพา จุพิมาย
45. นางสุพรรษา สิงห์ทองทัด
46. นายมงคล ดัชนี
47. นายศศิพงษา จันทรสาขา
48. นางสาวณิราวรรณ ปัญสุทธิ์
49. นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขขี
50. นางสาวรุจาภา วีสเพ็ญ
51. นางสาวเสาวนีย์ บุพบุญ
52. นางลักขณา บุญนา
53. นางสมจิตร นาค้าง
54. นายกานต์ สุวรรณพันธ์
55. นายวีระเกียติ วายุทัศน์
56. นายอนุชิต ชนะวัฒปัญญา
57. นางมยุรี อึงตระกูล
58. นายภานุมาศ ลาพา
59. นางวิลาวรรณ สุวรรณโคตร
60. นายวีระชาย กองโพธิ์
61. นางณัฐพัชร์ เดชอาภาพันธุ์

ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการ คปภ.จ.มห

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายบุญเรือง เมฆฉิม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
4. หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
5. ผู้อานวยการสานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
6. ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
7. ผู้อานวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร
8. ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
9. หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 10.2
10. ผู้อานวยการการเลือกตังประจาจังหวัดมุกดาหาร
11. ผอ.สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดมุกดาหาร
12. ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
13. ผกก.อก.ภ.จว.มห.
14. ผกก.สภ.นิคมคาสร้อย
15. กก.สภ. หนองสูง
16. ผกก สภ.ดงหลวง
17. ผกก สภ.หว้านใหญ่
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18. ผบ.นพค. 24
19. ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
20. ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
21. ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดมุกดาหาร
22. ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
23. ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
24. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
25. ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
26. ผู้อานวยการสถานพินิจจังหวัดมุกดาหาร
27. หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
28. หัวหน้าด่านตรวจประมงมุกดาหาร
29. ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
30. ผอ.การท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
31. นายสถานีเดินรถจังหวัดมุกดาหาร
32. ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
33. ผอ.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
34. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
35. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
36. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ มุกดาหาร
37. หัวหน้าภาคบริการโลหิตที่ 7 อุบลราชธานี
38. หัวหน้าด่านตรวจประมงจังหวัดมุกดาหาร
39. หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
40. หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
41. ผอ.กสทช. เขต 25
42. หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
43. รองประธาน ก.ธ.จ.มุกดาหาร
44. โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
45. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มนาฯ
46. หน.อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
47. หน.อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
48. หน.อุทยานแห่งชาติภูผายล
49. ผอ.สานักบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
50. นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
51. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
52. ผจก. ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ.มห.
53. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
54. ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
55. นายกสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร

๕
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางบุญญสรณ์ บุญโสม
2. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร
3. นายทวีศักดิ์ ป้องศรี
4. ด.ต.พร้อมพงศ์ มาพงษ์

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ ฯ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร
4. 5. นางวาโย ตึกประโคน
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร
6. นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
7. นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา เวลา 09.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประธานการประชุมกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี

ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน
ลาดับ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.๑ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
(1) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายไปดารงตาแหน่งจังหวัดอื่น จานวน 2 คน
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่

1

นายวิจิตร งามชื่น

2

นายชัชวาลย์ ทองชน

(2) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 1 ราย
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่

ลาดับ
1

รั ก ษ า ร า ช ก า ร แ ท น โ ย ธ า ธิ ก า ร โยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งจั ง หวั ด
และผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
มหาสารคาม
นายอาเภอดงหลวง
นายอาเภอบ้านแพง

นายชาคริต ชุมจันทร์

ที่ประชุม

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.

มติที่ประชุม

เจ้าพนักงานปกครองชานาญการพิเศษ นายอาเภอดงหลวง
ที่ทาการอาเภอหว้านใหญ่

รับทราบ
๑.2 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564
รายงานการประชุมมีจานวน 16 หน้า ฝ่ ายเลขานุการได้ เผยแพร่ รายงานการประชุ ม
ในเว็ บไซต์ จั งหวั ด www.mukdahan.go.th และได้ จั ดส่ งรายงานการประชุ มทาง E-Mail
ส่วนราชการและหน่วยงานตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงาน
การประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564

๖
ระเบียบวาระที่ ๓

คลังจังหวัด

ไตรมาสที่
1
2
3
4

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(เดือนพฤษภาคม 2564) (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบกาหนดเป้าหมาย
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสนับสนุนการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสังคมภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา
2019 โดยกาหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณฯ เป็นรายไตรมาส ดังนี
หน่วยวัดเป้าหมาย : ร้อยละ
ภาพรวม
งบประจา
ลงทุน
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)
32
36
20
54
57
45
77
80
65
100
100
100
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตังแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
หน่วย : ล้านบาท

ประเภท

เงินรับโอนจัดสรร

ก่อหนี้
(PO+เบิกจ่าย)

เบิกจ่าย
จานวนเงิน
(ร้อยละ)

ลาดับ
เบิกจ่าย

1,075.618
1,570.380
2,645.998

915.259
1,072.353
1,987.612

904.347
694.261
1,598.608

84.08
44.21
60.42

59
13
28

29.431
133.771
163.202

13.833
82.617
96.450

9.370
32.373
41.743

31.84
24.20
25.58

56
27
26

265.747
265.747

36.280
36.280

36.280
36.280

13.65
13.65

งบภาพรวมทั้งจังหวัด

รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม
งบจังหวัด

รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ

รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม

๗

หน่วย : ล้านบาท
ประเภท

เงินรับโอนจัดสรร

ก่อหนี้
(PO+เบิกจ่าย)

เบิกจ่าย
จานวนเงิน
(ร้อยละ)

ลาดับ
เบิกจ่าย

งบองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม

143.833
40.641
184.474

93.917
93.917

93.917
93.917

65.30
50.91

36
36
67

งบเทศบาลเมือง

รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม

122.895
103.549
103.549
84.26
3
20.685
188
143.580
103.549
103.549
72.12
56
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภท
ปี พ.ศ. 2563

ที่ประชุม
แทน ผอ.ทสจ.

งบประมาณ
614.726

เบิกจ่าย
จานวนเงิน

ร้อยละ

414.808

67.48

รับทราบ
(2) การเข้ าทาประโยชน์ ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8
กรกฎาคม 2523 (สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่จังหวัดมุกดาหารได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563
เรื่อง การเข้าทาประโยชน์ในพืนที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม
2523 ในกรณี ที่ป รากฏว่ ายั ง มีส่ ว นราชการใดเข้า ทาประโยชน์ใ นพืนที่ป่ า ไม้ ก่อ นได้ รั บ
อนุญาต และแจ้งแนวทางปฏิบัติ ในการยื่นคาขออนุญาต พร้อมทังได้เร่งรัดการยื่นคาขอให้
ทันภายในระยะเวลา 180 วัน และสินสุดการรับคาขอไปแล้วตังแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563
นัน ต่อมาปรากฏว่ากรมป่าไม้ได้รับแจ้งจากส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานใน
สังกัดที่เข้าทาประโยชน์ ในพืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต มีจานวนมาก ไม่สามารถยื่นคาขอ
ได้ทันตามกาหนด จึ งได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณารับทราบผลการดาเนินงาน
และเห็ น ชอบให้ ข ยายระยะเวลาในการยื่ น ค าขอฯ ออกไปอี ก เป็ น ระยะเวลา 120 วั น
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่11 พฤษภาคม 2564 (สินสุดระยะเวลาในการรับ
ค าขอ วั น ที่ 7 กั น ยายน 2564) ดั ง นั น เมื่ อ ครบระยะเวลา 120 วั น นั บ ตั งแต่ วั น ที่
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาครังนีแล้ว ห้ามมิให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของ
รัฐใด เข้าทาประโยชน์ในพืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตอีกเด็ดขาด และหากปรากฏว่ายังมี
หน่วยงานของรัฐ ฝ่าฝืน ให้พิจารณาดาเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ผลการดาเนินงาน
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 จังหวัดมุกดาหาร มีส่วนราชการหรือ
หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ได้ ยื่น คาขอ ฯ เพื่ อรับ การผ่ อ นผั นตามมติค ณะรัฐ มนตรีเ มื่อวั นที่ 23
มิถุน ายน 2563 ทังหมด จานวน 760 คาขอ ดังนี คาขออนุญาตของส่ ว นราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่เข้าทาประโยชน์ในพืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ก่อนได้รับอนุญาต จานวน 503
คาคาขออนุ ญ าตของส่ ว นราชการหรื อหน่ว ยงานของรั ฐ ที่ เ ข้า ทาประโยชน์ใ นพื นที่ป่ าไม้
ตามพระราชบัญ ญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 ก่อนได้รับอนุญาต จานวน 257 คาขอ สานักงาน

๘

ที่ประชุม

หน.สนจ.

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐ ที่เข้าทาประโยชน์ในพืนที่ป่าไม้ ก่อนได้รับอนุญาตหลายหน่วยงานที่ยังไม่ดาเนินการ
ยื่นคาขอตามคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ดังนัน จึงขอให้ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐ ที่ได้เข้าทาประโยชน์ในพืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ขอให้ดาเนินการยื่นคา
ขออนุ ญ าตภายใน 120 วั น นั บ ตั งแต่ วั น ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี เ ห็ น ชอบให้ ข ยายระยะเวลา
(สินสุดระยะเวลาในการรับคาขอ วันที่ 7 กันยายน 2564)-พืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ยื่นคาขอ
ณ ส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร พื นที่ ป่ า ไม้
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 ยื่นคาขอ ณ ศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร
รับทราบ
๓.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
(1) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม
บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้ห น่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการ
กาหนดประมวล จริ ยธรรมส าหรับ เจ้าหน้าที่ ของรั ฐ ในหน่ว ยงานนั น ๆ ซึ่งต้อ งไม่ต่ ากว่ า
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๕ ได้กาหนดมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมี
คุณธรรมของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ เพื่อใช้เป็นหลักส าคัญ ในการจัดทาประมวลจริยธรรมของ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น อาศัยอานาจ
ตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งบัญญัติ
ให้ องค์ กรกลาง บริ ห ารงานบุคคลของหน่ว ยงานของรัฐ มีห น้าที่ จัดทาประมวลจริ ยธรรม
ส าหรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบ ประกอบกั บ ระเบี ย บคณะกรรมการ
มาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจัดทาประมวลจริยธรรม ข้อกาหนดจริยธรรม
และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่ว ยงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ ก.พ.
ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน จึงจัดทาประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรื อ น เพื่อใช้เป็ นหลั กเกณฑ์ในการปฏิบั ติตน และรัก ษา คุ ณงามความดี ที่
ข้าราชการต้องยึ ดถือในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี ข้อ ๑ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรื อ นนี ให้ ใ ช้ บั ง คั บ ตั งแต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศ ในราชกิ จ จานุ เ บกษาเป็ น ต้ น ไป ข้ อ ๒
ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม ดังต่อไปนี (๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของ
ประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข ด้ ว ยการแสดงออกถึ ง ความภู มิ ใ จ ในชาติ แ ละรั ก ษา
ผลประโยชน์ของชาติ ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ เคารพในความแตกต่าง ของการนับ
ถื อ ศาสนา ปฏิ บั ติ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมาย และเทิ ด ทู น รั ก ษาไว้ ซึ่ งสถาบั น
พระมหากษัตริย์ (๒) ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตาม
ทานองคลองธรรม โปร่ งใส และตรวจสอบได้ ไม่แ สดงออกถึ งพฤติก รรมที่ มี นัย เป็ นการ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความพร้อมรับการตรวจสอบและรับผิด มี
จิตสานึกที่ดี โดยคานึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ (๓) กล้าตัดสินใจและยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม กล้าคัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
กล้าเปิดเผยหรือรายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ใช้ดุลพินิจในการ
ปฏิ บั ติห น้ าที่ โดยปราศจากอคติ และไม่ ยอมกระท าในสิ่ งที่ ไ ม่เ หมาะสมเพี ย งเพื่ อรั ก ษา
ประโยชน์ หรื อสถานภาพ ของตนเอง หน้ า 8 เล่ ม ๑๓๘ ตอนพิ เศษ ๑๐๙ ง ราชกิ จจานุ เบกษา

๙

ที่ประชุม

อัยการจังหวัด

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (๔) คิ ด ถึ ง ประโยชน์ ส่ ว นรวมมากกว่ า ประโยชน์ ส่ ว นตั ว
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เสียสละ มีจิตสาธารณะ สามารถแยกเรื่องส่วนตัว ออกจากหน้าที่
การงาน ไม่กระทาการอันมีลักษณะ เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม และไม่ประกอบกิจการหรือเข้าไป เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อันเกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ของตน (๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของงาน ปฏิบัติงานด้วยความ
รวดเร็ว ทันต่อเวลาและสถานการณ์ คานึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร
ของรั ฐ รั กษามาตรฐาน การท างานที่ดี พัฒ นาตนเองอย่างต่อเนื่ อง ใช้เทคโนโลยีอย่ า ง
เหมาะสม เชื่อมั่นในระบบการทางาน เป็นทีม ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความเต็มใจ และ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง (๖) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ปราศจากอคติ และไม่
เลือกปฏิบัติโดยการใช้ความรู้สึก หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทาง
เชือชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย สถานะทางเศรษฐกิจสังคม และต้องรักษาความเป็น
กลางทางการเมืองโดยไม่อาศัยตาแหน่งหน้าที่ ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นการให้คุณให้โ ทษแก่
นักการเมืองและพรรคการเมือง (๗) ดารงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นข้าราชการที่ดีและ
รักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชน ปฏิบัติต่อ
ประชาชนด้ว ยความสุ ภ าพ อ่อนน้อมถ่อ มตน ไม่อ้ างหรือ ใช้อานาจโดยปราศจากเหตุผ ล
ดาเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายโดยน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง พระบรมราโชวาท หลัก
คาสอนทางศาสนามาปรับใช้ และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วย การเคารพกฎหมายและมีวินัย
ข้อ ๓ หากข้าราชการพลเรือ นผู้ใดจะต้องยึดถือหรือปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพตามกฎหมาย
หรือข้อบังคับอื่นใดที่กาหนดไว้โดยเฉพาะ นอกจากจะต้องรักษาจริยธรรมตามที่บัญญัติไว้ใน
ประมวล จริยธรรมข้าราชการพลเรือนนีแล้ว จะต้องยึดมั่นในจรรยาวิชาชีพนันด้วย ข้อ ๔
การจัดทาแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการพล
เรือนนี ให้เป็นไปตามที่ ก.พ. กาหนด ข้อ ๕ ให้กรรมการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
และผู้ปฏิบัติงานอื่น ยึดถือปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนีด้วย ประกาศ
ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4 วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธาน ก.พ. หน้า 9
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒
รับทราบ
(2) พันตารวจโทนิเวศ เด่นนินนาท อัยการจังหวัดมุกดาหาร ได้รับการขึ้นทะเบียน
ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรมในทางการแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ (สานักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร)
พันตารวจโทนิเวศ เด่นนินนาท อัยการจังหวัดมุกดาหาร ได้รับการขึนทะเบียน
ผู้เชี่ย วชาญของศาลยุ ติธ รรมในทางการแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ทะเบียนเลขที่ 15/2564 ตังแต่วันที่ 3 มีนาคม 2564 ถึงวันที่
3 มีนาคม 2567 ตามประมวลจริยธรรมผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม ข้อ ๑ หน้าที่สาคัญ
ของผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรมคือ ให้ความเห็นตามความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
ของตน เพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล โดยจักต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นกลาง ปราศจากอคติประพฤติตนตามกฎหมายและทานอง คลองธรรม อยู่
ในกรอบศีลธรรมและจริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ให้ความเห็นอย่างถ่องแท้ และมี
ความพร้อมที่จะเสียสละเพื่อส่วนรวม โดยใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เพื่อ
ประโยชน์ในการอานวยความยุติธรรม ทังจักต้องแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนด้วยว่า
ตนปฏิบัติเช่นนีอย่างเคร่งครัดครบถ้วน คาอธิบาย ผู้เชี่ยวชาญเป็นพยานในคดี จึงเป็นผู้ มี
ความเกี่ยวข้องกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล เพราะความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอาจใช้

๑๐
เป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยข้อเท็จจริงของศาลได้ ผู้เชี่ยวชาญ จึงจาต้องตระหนักถึงบทบาท
หน้ าที่ของตนว่า จะต้องให้ความเห็ นตามความรู้ความเชี่ยวชาญด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต
โปร่ งใสและตรวจสอบได้ ทังต้องวางตนเป็นกลาง ปราศจากอคติ ผู้ เชี่ยวชาญต้องเป็น ผู้
ประพฤติตนดีงาม เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ยึดมั่นในศีลธรรม และจริยธรรม กระทาใน
สิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม ทังยังต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ให้ความเห็นอย่างดียิ่ง มีความ
พร้อมและเสียสละที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ โดยใช้ความรู้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของตนอย่างเต็มกาลังความสามารถ เพื่อประโยชน์ในการ
รักษาและ ผดุงความยุติธรรม ให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน ทังนี ผู้เชี่ยวชาญต้อง
แสดงให้ บุ ค คลทั่ ว ไปเห็ น ได้ ชั ด ว่ า ได้ ป ฏิ บั ติ ต นดั ง กล่ า วอย่ า งเคร่ ง ครั ด ครบถ้ ว น ข้ อ ๒
ผู้ เ ชี่ ย วชาญจั ก ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญและประสบการณ์ ต ามมาตรฐาน วิ ช าชี พ
มาตรฐานวิชาการ หรือมาตรฐานอื่นใด วิธีปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ใน
ฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ คาอธิบาย ในกรณีที่ต้องอาศัย
ความเห็ น ของผู้ เ ชี่ ย วชาญในสาขาวิ ช าชี พ หรื อ ในด้ า นต่ า งๆ เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณา
พิพากษาคดีของศาล ผู้เชี่ยวชาญต้องปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญ ที่เป็นไปตาม
มาตรฐานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานขององค์ กรวิช าชีพที่ตนสั ง กัด มาตรฐานการ
ประกอบ วิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นต้น รวมทังต้องคานึงถึงวิธีปฏิบัติและกฎหมายที่
เกี่ย วข้องเพื่อให้ การปฏิบัติ หน้าที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์สูงสุ ดต่อการ
อานวยความยุติธรรม - ๒ – ข้อ ๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญจักต้องให้ความเห็นที่เป็น
กลาง ทังจักต้องเปิดเผย ข้อเท็จจริง อันอาจเป็นเหตุให้คู่ความมีความสงสัยตามสมควรใน
ความเป็นกลางของตนให้ผู้รับผิดชอบ ราชการศาล องค์คณะผู้พิพากษา และคู่ความทราบ
คาอธิบาย ผู้เชี่ยวชาญทาหน้าที่ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล จึง
ต้องให้ ความเห็นด้วยความเป็นกลาง ปราศจากอคติ ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และไม่ปล่อย
ให้มีอิทธิพลใดๆ เข้ามาทาให้การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญขาดความเที่ยงธรรมหรือ
เสียความเป็นกลาง และจักต้อง แสดงให้ปรากฏด้วยว่าตนไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับคดี
ความนันๆ ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง หากผู้เชี่ยวชาญ รู้ว่าตนเองเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เช่น เป็นญาติพี่น้อง นายจ้าง ลูกจ้าง หุ้นส่วน ที่ปรึกษา
กฎหมาย ทนายความ หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางการสมรส หรือมีส่วนได้เสีย ใดๆ ในคดี
ก็จะต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงให้ผู้รับผิดชอบของราชการศาล องค์คณะผู้พิพากษาและคู่ความ
ทราบ ทั งนี เพื่ อ ให้ มี ก ารคั ด ค้ า นหรื อ ยื น ยั น การท าหน้ า ที่ หรื อ การถอนตั ว จากการเป็ น
ผู้เชี่ยวชาญเสีย ข้อ ๔ ผู้เชี่ยวชาญจักต้องให้ความเห็นเฉพาะเรื่องที่ตนมีคุณสมบัติ ความรู้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เพื่อที่จะช่วยศาลในการพิจารณาพิพากษาคดีได้ คาอธิบาย
ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ทาหน้าที่ให้ความเห็นต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษาคดี จึงต้อง
มีคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เพียงพอในเรื่องที่จะให้ความเห็น และ
ต้อง ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องที่อยู่นอกเหนือไปจากคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ ของตน โดยต้องแจ้งเหตุแห่งการละเว้นในโอกาสแรกที่พึงกระทาได้ ข้อ ๕
ผู้เชี่ยวชาญพึงให้ความเห็นในลักษณะที่เข้าใจง่าย ถูกต้อง ชัดเจน และไม่คลุมเครือ คาอธิบาย
การให้ ค วามเห็ น ของผู้ เชี่ ยวชาญพึ งเป็น ไปในลั กษณะที่เ ข้า ใจได้ ง่า ย ถูก ต้อ ง ชัด เจน ไม่
คลุมเครือ จนอาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะเมื่อเป็นศัพท์เฉพาะวิชา หรือ
ศัพท์ที่ใช้ในวิชาชีพ ข้อ ๖ ผู้เชี่ยวชาญจักต้องไม่ให้ความเห็นหรือรายงานเท็จต่อผู้รับผิดชอบ
ทางราชการศาล หรือองค์คณะผู้พิพากษา การให้ความเห็นหรือรายงานโดยเจตนาปกปิดสิ่งที่
ควรแสดงถือว่าเป็นเท็จด้วย คาอธิบาย ผู้เชี่ยวชาญต้องให้ความเห็นและรายงานเรื่องใดๆ ไม่
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ว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือผลการดาเนินการ ต่างๆ ในคดี ในส่วนที่ตนรู้เห็นและมีหน้าที่เกี่ยวข้อง
ต่อผู้รับผิดชอบราชการศาลหรือองค์คณะผู้พิพากษา อย่างถูกต้องครบถ้วน การปกปิดสิ่งที่
ควรแสดงถือว่าเป็นรายงานเท็จด้วย - ๓ – ข้อ ๗ ผู้เชี่ยวชาญจักต้องละเว้นการกล่าวถึงข้อ
พิพาทหรือข้อโต้แย้งในคดี ทังจักต้อง ไม่วิจารณ์หรือให้ความเห็นต่อบุคคลใด เกี่ยวกับคดีที่อยู่
ระหว่างการพิจ ารณาหรือจะเข้าสู่ การพิจารณา คาอธิบาย ผู้ เชี่ยวชาญต้องระมัดระวังไม่
วิพากษ์วิจารณ์หรือให้ความเห็นใดๆ ที่เกี่ยวกับข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้งในคดี ตลอดจนละเว้น
การให้ความเห็นต่อบุคคลใดเกี่ยวกับคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณา หรือมีแนวโน้มว่าจะเข้าสู่
การพิจารณา อันอาจกระทบกระเทือนต่อการพิจารณาคดี และทาให้บุคคลทั่วไป ระแวงสงสัย
ในความเป็นกลางของตนได้ ทังนี ไม่ว่าจะเป็นคดี ที่ตนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ศาลแต่งตังหรือไม่ก็
ตาม ข้อ ๘ ผู้เชี่ยวชาญจักต้องไม่ให้ข่าว อภิปราย หรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ต่อสาธารณชน
อันอาจกระทบกระเทือนต่อศาลยุติธรรมหรือฝ่ายอื่น คาอธิบาย ผู้เชี่ยวชาญต้องไม่ใช้ค วาม
เป็นผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรมให้ข่าว อภิปราย หรือแสดงความเห็นใดๆ ต่อสาธารณชน
รวมถึ ง การแจกจ่ าย เผยแพร่ แถลง ชีแจงข่ าว การให้ สั ม ภาษณ์ แก่สื่ อ มวลชน และพู ด
ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การเขียนเรื่องหรือบทความ เผยแพร่ทาง
สื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ ที่ไปถึงมวลชน โดยใช้นามแฝงหรือนามปากกา ต่อ
สาธารณชน ในประการที่ อ าจจะกระทบกระเทื อ นต่ อ ศาลยุ ติ ธ รรมหรื อ ฝ่ า ยอื่ น ข้ อ ๙
ผู้เชี่ยวชาญจักต้องไม่กระทาการใดๆ อันอาจเป็นเหตุให้การพิจารณาพิพากษาคดี ขาดความ
เป็นอิสระหรือความยุติธรรม คาอธิบาย ผู้เชี่ยวชาญต้องไม่กระทาการใดๆ เช่น ใช้อิทธิพล
หรื อ แทรกแซง สร้ า งความเกรงใจ ตลอดจนชี นมาในการให้ ค วามเห็ น อั น จะเป็ น การ
กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของศาลอันอาจทาให้ ขาดความเป็นอิสระหรือเสียความ
ยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดี ข้อ ๑๐ ผู้เชี่ยวชาญจักต้องไม่ประพฤติตนให้เกิดความ
เสื่ อ มเสี ย หรื อ น าความรู้ ความเชี่ ย วชาญที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองไปใช้ ใ นทางที่ เ สี ย หายหรื อ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กระบวนการยุติธรรม คาอธิบาย ผู้เชี่ยวชาญต้องปฏิบัติตนอยู่ใน
กรอบของกฎหมาย ศีลธรรม และจริยธรรมอย่างเคร่งครัด ไม่ประพฤติตนไปในทางที่เสื่อม
เสีย หรือกระทบกระเทือนต่อภาพลักษณ์ของศาลยุติ ธรรม รวมทังจะต้อง ไม่นาความรู้ความ
เชี่ ย วชาญที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองไปใช้ ใ นทางที่ เ สี ย หายหรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หาย ต่ อ
กระบวนการยุติธรรม อันอาจทาให้ประชาชนสูญเสียความเชื่อมั่นศรัทธาที่มีต่อกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรม - ๔ - ข้ อ ๑๑ ผู้ เ ชี่ ย วชาญจัก ต้ อ งไม่ อวดอ้ างการที่ ต นเป็ น ผู้ เชี่ ย วชาญของศาล
ยุติธรรม หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทาเช่นนัน คาอธิบาย ผู้เชี่ยวชาญต้องระมัดระวังมิให้บุคคล
อื่นเข้าใจได้ว่าตนได้โอ้อวดแสดงอานาจในฐานะที่เป็น ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม และต้อง
ไม่ยินยอมให้ผู้อื่นอวดอ้างความเป็นผู้เชี่ยวชาญนันด้วย ข้อ ๑๒ ผู้เชี่ยวชาญจักต้องไม่โฆษณา
ยินยอมหรือใช้ให้ผู้อื่นโฆษณาความเป็น ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจากศาลยุติธรรม เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ใดๆ สาหรับตนเองหรือผู้อื่น คาอธิบาย ผู้เชี่ยวชาญต้องไม่โฆษณาเผยแพร่
ต่ อ สาธารณชน หรื อ เชิ ญ ชวน ตลอดจนยิ น ยอมหรื อ ใช้ ใ ห้ ผู้ อื่ น กระท าเช่ น นั น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากความเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ การ
รั บ รองจากศาลยุ ติธ รรม ข้อ ๑๓ ผู้ เชี่ ยวชาญจัก ต้อ งไม่ใช้ ความเป็น ผู้ เ ชี่ย วชาญของศาล
ยุ ติ ธ รรมแสวงหา ประโยชน์ โ ดยมิ ช อบหรื อ ยิ น ยอมให้ ผู้ อื่ น กระท าเช่ น นั น ค าอธิ บ าย
ผู้เชี่ยวชาญต้องไม่ใช้ความเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจากศาลยุติธ รรมไปแสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบ และต้องไม่ยินยอมให้ผู้อื่นก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของตน รวมทังมิ
ให้ใช้ ความเป็นผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อานาจหน้าที่ของตนไม่ว่าจะเป็น
ทางตรงหรือทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นด้วย
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อัยการจังหวัด
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คลังจังหวัด

รับทราบ
(3) โรงเรียนในจังหวัดมุกดาหารถูกบริษัทผู้เสนอสินค้าถูกฟ้องเป็นคดีแพ่งเรียกค่าใช้จ่าย
ค่าราคาสินค้าซึ่งคดีอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาล จานวน 283 คดี (สานักงานอัยการ
จังหวัดมุกดาหาร)
มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดมุกดาหารถูกผู้ประกอบการฟ้องร้องเรียก
ค่าสิ่งของ อาทิเช่น เครื่องกรองนา เครื่องรับสัญญานอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ทังสิน 283 คดี ซึ่ง
ที่ผ่านมาสานักงานอัยการจังหวัดมุกดาหารมีนโยบายรับแก้ต่างให้เฉพาะโรงเรียนในฐานะนิติ
บุ ค คล แต่ ไ ม่ รั บ แก้ ต่ า งให้ ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นถื อ ว่ า เป็ น การกระท าโดยส่ ว นตั ว ของ
ผู้อานวยการโรงเรียน ซึ่งกรณีดังกล่าวเกิดจากการที่บริษัทเอกชนเข้าไปติดต่อกับทางโรงเรียน
แจ้งว่าทางบริษัทฯ สามารถประสานของบประมาณในการซือสินค้าได้เพียงให้โรงเรียนสั่งซือ
เข้าไปทาให้โรงเรียนหลายแห่งทาการสั่งซือสินค้าเข้าไปบางโรงเรียนทาการสั่งซือมากกว่า 1
รายการ และบางโรงเรียนได้รับสินค้าแต่บางโรงเรียนไม่ได้รับสินค้าซึ่งเกิดใน 8 จังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่ออัยการจังหวัดฯ มีนโยบายไม่แก้ต่างให้ผู้อานวยการโรงเรียน ทาให้
ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นหลายท่ า นไปจ้ า งทนายความเพื่ อ สู้ ค ดี ดั ง กล่ า วท าให้ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ย
แต่ในตอนนีสานักงานอัยการจังหวัดมุกดาหารได้ปรับนโยบายในการรับแก้ต่างในคดีดังกล่าว
โดยกระจายอานาจให้อัยการของจังหวัดมุกดาหารจานวน 7 ท่าน เข้ามาดูแลคดีรับแก้ต่าง
ให้ผู้อานวยการโรงเรียนที่ถูกฟ้องเรียกค่าสินค้าซึ่งการสู้คดีกับบริษัทฯ ในเรื่องของสัญญายังไม่
สมบู รณ์และมีการจั ดทาเอกสารเท็จขึนมาฟ้องผู้อานวยการโรงเรียน เช่น ปลอมลายเซ็น
ผู้ อานวยการ หรื อ ปลอมตราประทับ ของโรงเรีย น เป็น ต้น ทางส านัก งานอัย การจัง หวั ด
มุกดาหารขอแจ้งให้ผู้อานวยการโรงเรียนบางโรงเรียนที่ทนายยังไม่ยื่นคาให้การขอให้ติดต่อ
กับสานักงานอัยการจังหวัดมุกดาหารและเป็นพยานในคดีดังกล่าวเพื่อใช้ในการต่อสู้และฟ้อง
คดีอาญากับบริษัทฯ คู่กรณี ในกรณียื่นเอกสารเท็จ เพื่อให้เกิดคดีตัวอย่างในการแจ้งความ
ดาเนินคดีอาญากับกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ และทนายผู้ยื่นฟ้อง โดยทางสานักงานอัยการ
จังหวัดมุกดาหารจะทาหนังสือถึงผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร เพื่อรับแจ้งความ
คดีอาญากรณียื่นเอกสารเท็จต่อไป
รับทราบ
๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)
(1) รายงานสภาพเศรษฐกิ จ การคลั ง จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เดื อ นเมษายน 2564
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
ในเดือนเมษายน 2564 เครื่องชีภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร บ่งชีว่า
เศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร มีสัญญาณขยายตัว เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็น
ผลมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจด้านอุปทาน (เศรษฐกิจด้านการผลิต) และด้านอุปสงค์
(เศรษฐกิจด้านการใช้จ่าย) จากการขยายตัวของเศรษฐกิจ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม
ภาคการบริการ การบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน และการค้าชายแดน ส่วนการ
ใช้จ่ายภาครัฐ ชะลอตัว สาหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัด อัตราเงินเฟ้อทั่วไป และการจ้าง
งาน ขยายตัว เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน” ศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) พบว่า
ภาพรวมมีสัญญาณขยายตัว เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน ของปีก่อน สะท้อนจากการผลิตภาค
เกษตรกรรมขยายตัว โดยดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม (API) ขยายตัว ที่ร้อยละ 483.49
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี เป็นผลมาจากการขยายตัวของปริมาณผลผลิตและราคาของ
มันสาปะหลังที่เพิ่มขึนตามพืนที่เก็บเกี่ยว ยางพารา ขยายตัว เนื่องจากเกษตรกรมีแรงจูงใจ
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จากราคายางพาราที่ปรับตัวสูงขึน ตามความต้องการยางพาราของประเทศคู่ค้ารายใหญ่
ส่งผลให้เกษตรกรกรีดยางเพิ่มขึนจากความต้องการของตลาดปลายทางเพื่อผลิตถุงมือยาง
และจากการก าหนดนโยบายควบคุ ม ปริ ม าณการส่ ง ออกของกลุ่ ม ผู้ ส่ ง ออกยางพารา 3
ประเทศ ทังไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ส่ งผลให้ ปริมาณการส่ งออกมีความสมดุล กับ
ปริ มาณการใช้ยางพาราโลก โคเนือ ขยายตัว ตามปริมาณผลผลิ ตและราคาของโคเนือที่
ส่งออกไปยังต่างประเทศที่เพิ่มขึนตามความต้องการของตลาดโลก ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว
โดยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (IPI) ขยายตัว ที่ร้อยละ 4.00 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปี ก่อน และขยายตัวขึนจากเดือนก่อนหน้าที่ ห ดตัว ร้อยละ -1.16 พิจารณาจากการ
เพิ่มขึนของปริ มาณการใช้ไฟฟ้า ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่ที่เพิ่มขึน ส่ ว นภาคการ
บริการ ขยายตัว โดยดัชนีผลผลิต ภาคการบริการ (SI) ขยายตัว ที่ร้อยละ 7.19 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน และขยายตัวจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัว ร้อยละ -25.41 พิจารณา
จากการเพิ่มขึนของจานวนผู้เยี่ยมเยือนจังหวัดมุกดาหาร รายได้จากการท่องเที่ยว และภาษี
การขายส่งขายปลีกฯ ที่เพิ่มขึนเศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) พบว่า มีสัญญาณขยายตัว
ร้อยละ 22.95 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน ของปีก่อน และขยายตัวจากเดือนก่อนหน้าที่
ขยายตัว ร้อยละ 7.95 เป็นผลมาจาก ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน (Cp Index) ขยายตัว
ร้อยละ 50.10 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และขยายตัว จากเดือนก่อนหน้าที่
ขยายตั ว ร้ อยละ 45.72 พิจ ารณาจากการขยายตัว ของการจดทะเบี ยนใหม่ รถยนต์นั่ ง
ส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง การจดทะเบียนใหม่รถจักรยานยนต์ และภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บ
ได้เพิ่มขึน ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (Ip Index) ขยายตัว ร้อยละ 11.28 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน และชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัว ร้อยละ 12.35 เป็นผลมา
จากการขยายตัวของการจดทะเบียนใหม่รถยนต์เพื่อการพาณิชย์และสินเชื่อเพื่อการลงทุน
ดัชนีการค้าชายแดน (X-M Index) ขยายตัว ร้อยละ 24.69 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน และขยายตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัว ร้อยละ 7.07 โดยมูลค่าส่งออก ขยายตัว
ร้อยละ 46.47 โดยสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าสูงสุด 3 ลาดับแรก คือ (1) เครื่องประมวลผลหรือ
หน่ ว ยเก็บข้อมูล (2) ทรานซิส เตอร์ และอุปกรณ์ กึ่งตัว นาที่คล้ายกัน และ (3) เครื่องดื่ม
ตามลาดับส่วนสินค้านาเข้าชะลอตัว ร้อยละ 7.67 โดยสินค้านาเข้าที่มีมูลค่าสูงสุด 3 ลาดับ
แรก คื อ (1) เครื่ อ งอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า เครื่ อ งโทรศั พ ท์ อุ ป กรณ์ โ ทรศั พ ท์ โทรคมนาคม (2)
เครื่องประมวลผลหรือหน่วยเก็บข้อมูล และ (3) อุปกรณ์หน่วยเก็บความจาแบบไม่ลบเลือน
ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ (G Index) ชะลอตัว ร้อยละ 6.96 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน และขยายตัว จากเดือนก่อนหน้าที่ ห ดตัว ร้อยละ -2.65 พิจารณาจากการเบิกจ่าย
รายจ่ายงบประจา ขยายตัว ร้อยละ 7.82 เนื่องจากการดาเนินการตามมาตรการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดส่วนรายจ่ายงบลงทุน หดตัว ร้อยละ -4.41
เนื่ องจากพึ่งก่อหนี ผู กพันและผู้ประกอบการรอเบิกจ่ายพร้อมกันด้านรายได้เกษตรกรใน
จั งหวัดมุกดาหาร พบว่าในเดือนเมษายน 2564 ดัช นีรายได้เกษตรกร ขยายตัว ร้อยละ
572.93 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และขยายตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัว
ร้อยละ 242.70 ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม ขยายตัว
ร้อยละ 483.49 และดัชนีราคาผลผลิตภาคเกษตรกรรม ขยายตัว ร้อยละ 15.33 ตาม
ความต้ อ งการของ ยางพารา มั น ส าปะหลั ง และโคเนื อ ของตลาดภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เป็นสาคัญ ด้านการเงิน พบว่าปริมาณสินเชื่อรวมสูงกว่าปริมาณเงินฝากรวม ซึ่ง
ปริมาณเงินฝากรวม ขยายตัวร้อยละ 18.48 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และ
ชะลอตัว จากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัว ร้อยละ 20.50จากการส่ งเสริมการออมเงินของ
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ที่ประชุม

ท้องถิ่นจังหวัด

และธนาคารของรั ฐ ส าหรั บปริ มาณสิ นเชื่อรวม ขยายตัว ร้อ ยละ 11.37 เมื่ อเที ยบกั บ
เดือนเดียวกันของปีก่อน จากการปล่อยสินเชื่อเพื่อลูกค้าภาคธุรกิจ สินเชื่อสาหรับกิจการเอส
เอ็มอีและสินเชื่อ เพื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีประชารัฐ ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ (Stability)
พบว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปอยู่ที่ระดับ 100.48 ขยายตัว ร้อยละ 0.73 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน และขยายตัวจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัว ร้อยละ -2.66 ซึ่งเป็นการ
ขยายตัวของดัชนีราคาสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ ข้าว แป้งผลิตภัณฑ์จากแป้ง
เนื อสั ตว์ เป็ ด ไก่ สั ตว์นา ไข่ ผลิ ตภัณฑ์นม ผัก ผลไม้และเครื่องประกอบอาหาร เป็นต้น
สาหรับการจ้างงานในเดือนเมษายน 2564 ขยายตัว ร้อยละ 37.75 เมื่อเทียบกับเดือน
เดี ย วกั น ของปี ก่ อ น จากมาตรการของภาครั ฐ ที่ ส่ ง เสริ ม การจ้ า งงานให้ กั บ ประชาชน
และผู้ ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชือไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19) ด้านการคลัง พบว่าในเดือนเมษายน 2564 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รวมมีจานวน 744.50 ล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ 6.47 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน เป็นผลมาจากการเบิกจ่ายรายจ่ายงบประจา ขยายตัว ร้อยละ 7.82 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน ส่วนรายจ่ายงบลงทุน หดตัว ร้อยละ -4.41 ทังนี การเบิกจ่ายรายจ่ายงบ
ประจา มีจานวน 670.76 ล้านบาท โดยหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายรายจ่ายงบประจาสูงสุด
3 อันดับแรก คือ (1) สนง.คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2) เทศบาลเมืองมุกดาหาร
และ (3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สาหรับผลการเบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุนมี
จ านวน 73.74 ล้ า นบาท ซึ่ งหน่ว ยงานที่ มี การเบิ กจ่ า ยรายจ่ ายงบลงทุ นสู ง สุ ด คื อ (1)
โครงการชลประทานมุกดาหาร (2) แขวงทางหลวงชนบท และ (3) สนง.คณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน สาหรับผลการจัดเก็บรายได้ จัดเก็บได้ทังสิน 396.62 ล้านบาท หดตัว
ร้ อ ยละ -10.22 เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น เนื่ อ งจากหน่ ว ยจั ด เก็ บ รายได้
โดยเฉพาะสรรพากรพืนที่มุกดาหาร และสานักงานสรรพสามิตพืนที่มุกดาหาร จัดเก็บภาษีได้
ลดลง สาหรับดุลงบประมาณ ในเดือนเมษายน 2564 ขาดดุลงบประมาณ จานวน 347.88
ล้านบาท พิจารณาจากการจัดเก็บรายได้ต่ากว่ารายจ่ายเงินงบประมาณรวม
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(2) โครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
(สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร)
จั ง หวั ด มุ ก ดาหารได้ จั ด ท าโครงการมุ กดาหารบ้ านสวย เมื องสะอาดประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564- 2565 เพื่อขับเคลื่ อนนโยบายของจังหวัดมุกดาหาร โดยมี
เป้ า หมาย ด าเนิ น การ 5 ด้ า น 1. การบริ ห ารจั ด การมู ล ฝอย 2. มุ ก ดาหารบ้ า นสวย
3. มุกดาหารเมืองสะอาด 4. การจัดระเบียบสายไฟฟ้า และสายสื่อสาร 5. การจัดระเบียบ
จราจร ทางเท้า การจอดรถโดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี แต่งตังคณะกรรมการบริหารจัดการ
โครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาดประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2564- 2565โดยผู้ว่า
ราชการจังหวัด เป็นประธาน/รองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกคน เป็นรองประธานท้องถิ่นจังหวัด
เป็ น เลขานุ ก าร ตามค าสั่ ง จั ง หวั ด ที่ 5640/2563 ลงวั น ที่ 28 ธั น วาคม 2563
และคาสั่ ง ที่ 75 /2564 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 จัดประชุม คณะกรรมการบริหาร
จัดการโครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาดประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2564- 2565
ครังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ จัดตังคณะทางานสนับสนุนการดาเนินงานโครงการบ้านสวย เมืองสะอาด
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2564-2565 โดยมี ร องผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ทัง 3 ท่าน เป็นหัวหน้าคณะทางาน นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

๑๕

ที่ประชุม
หน.สนจ.

รับผิดชอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการมูลฝอย มุกดาหารบ้านสวย มุกดาหารเมือง
สะอาด นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร รับผิดชอบ 2 ด้าน ได้แก่
การจัดระเบียบสายสื่อสารที่เดินตามตามเสาไฟฟ้า การจัดระเบียบจราจรทางเท้า การจอดรถ
ในเทศบาล ชุมชนเมืองในเขต องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ นทุก แห่ ง นายบุญเรือง เมฆฉิ ม
รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร รั บ ผิ ด ชอบการติ ด ตามและประเมิ น ผล และการ
ประชาสัมพันธ์ จังหวัดมุกดาหารได้จัดกิจกรรมเปิดโครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ทังระดับจังหวัด
และอ าเภอ จั ง หวั ด มุก ดาหารแจ้ง ให้ ทุ ก ส่ ว นราชการหน่ ว ยงาน ด าเนิ น การขั บ เคลื่ อ น
โครงการฯ และรายงานผลการดาเนินงานพร้อมรูปถ่ายให้จังหวัดทราบทุกวันที่ 1 ของเดือน
และเน้นยากาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการ
รับทราบ
(3) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครั ฐ
ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่จังหวัดมุกดาหาร ได้นาเข้าข้อมูลในระบบ ITAS ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(IIT) จานวน 2,539 คน และจานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จานวน 1,531 คน
และได้ขอความร่วมมือให้ทุกส่วนราชการแจ้งกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
IIT และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT เข้าไปตอบแบบวัดการรับรู้ระหว่างวันที่ 1 – 15
เมษายน 2564 (ระบบเปิดให้ตอบได้ถึง 31 พฤษภาคม 2564) ผลการตอบแบบวั ดการ
รั บ รู้ (ข้อ มูล ณ วั น ที่ 24 พฤษภาคม 2564) ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยภายใน (IIT) จานวน
2,539 คน (จานวนค่าขันต่าที่ต้องตอบแบบวัดการรับรู้ จานวน 254 คน) มีผู้ตอบด้วย
ตนเอง จานวน 890 คน (ครบตามจานวนค่าขันต่า) ผู้มีส่ วนได้ส่ว นเสี ยภายนอก (EIT)
จานวน 1,531 คน (จานวนค่าขันต่าที่ต้องตอบแบบวัดการรับรู้ จานวน 154 คน) มีผู้ตอบ
ด้ว ยตนเอง จานวน 740 คน (ครบตามจานวนค่าขันต่า) โดยแบ่งเป็นตอบด้ว ยตนเอง
จานวน 580 คน และตอบโดยคณะที่ปรึกษาเป็นผู้จัดเก็บข้อมูล จานวน 160 คน แบบ
ตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจาปีงบประมาณ 2564 จังหวัดมุกดาหารได้
นาเข้าข้อมูล 43 ตัวชีวัดเรียบร้อยแล้วขอขอบคุณคณะทางานและทุกส่วนราชการที่ได้ให้
ความร่วมมือในการแจ้งกลุ่มเป้าหมายและให้ข้อมูลในการประเมิน ITA ประจาปี 2564
ของจังหวัดมุกดาหารเป็นอย่างดียิ่ง การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจาปี 2564 จังหวัด
มุกดาหารได้ดาเนินการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ชื่อผลงาน “มุกดาหารร่วมใจ ลดอุบัติภัยทางถนน”
โดยศู น ย์ อ านวยการความปลอดภั ย ทางถนนจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร (ศปถ.จั ง หวั ด ) เป็ น
ผู้รับผิดชอบ ซึ่งจังหวัดได้ส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนีอยู่ระหว่างรอผลพิจารณาจากผู้ตรวจประเมินของสานักงาน ก.พ.ร. จังหวัดมุกดาหาร
ได้ ด าเนิ น การสมั ค รขอรั บ รางวั ล เลิ ศ รั ฐ สาขาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ดั ง นี
รายหมวด หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพ และนวัตกรรม จั งหวั ดมุกดาหารได้ส่ ง
เอกสารรายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) (แบบฟอร์มที่ 5
และแบบฟอร์มที่ 6) ผ่านระบบออนไลน์ของสานักงาน ก.พ.ร. เรียบร้อยแล้ว ขณะนีอยู่
ระหว่างรอผลพิจารณาจากผู้ตรวจประเมินของ สานักงาน ก.พ.ร. การสมัครรางวัลเลิศรัฐ
สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามเกณฑ์ประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐใน
การเป็นระบบราชการ 4.0 ซึ่งจังหวัดมุกดาหาร ไม่ผ่านการประเมินในขันตอนที่ 1 มีผล
คะแนน ดังนี

๑๖
หมวด

คะแนน

ผลการประเมิน
ตนเอง
จากหน่วยงาน

ผลการ
ประเมิน
จากผู้ตรวจ

ค่าเฉลี่ยของ
หน่วยงาน
ที่ประเมินทั้งหมด

หมวด 1 การนาองค์การ
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้

500
500
500

500
479.17
406.25

307.29
342.01
294.27

395.74
404.07
294.27

500

423.61

293.4

397.89

หมวด

คะแนน

ผลการประเมิน
ตนเอง
จากหน่วยงาน

ผลการ
ประเมิน
จากผู้ตรวจ

ค่าเฉลี่ยของ
หน่วยงาน
ที่ประเมินทั้งหมด

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
500
416.67
276.04
382.92
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
500
409.72
309.03
394.3
หมวด 7 การบรรลุผลลัพธ์การดาเนินการ
500
403.33
316.67
311.4
คะแนนรวม (500) คะแนน
500
434.11
305.53
381.89
จังหวัดมุกดาหาร เป็นระบบราชการ
500
3.47
2.44
3.06
การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 สานักงาน ก.พ.ร.
ก าหนดตั ว ชี วั ด ในการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ตามมาตรการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ องค์ประกอบการประเมินที่ 2 การประเมินศักยภาพใน
การดาเนินงาน (Potential Based) และให้จังหวัดประเมินสถานะในการเป็นระบบราชการ
4.0 ตามเกณฑ์ PMQA 4.0 โดยจั งหวัด ที่ส มัค รขอรั บรางวัล เลิ ศรัฐ สาขาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์การประเมินสถานะในการเป็นระบบราชการ 4.0 สามารถ
ใช้ ผ ลคะแนนจากการสมั ค รขอรั บ รางวั ล เลิ ศ รั ฐ เพื่ อ ประเมิ น ตามตั ว ชี วั ด แต่ จั ง หวั ด
มุกดาหารไม่ใช้ผลคะแนนจากการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ตามข้อ 2.2 ซึ่งต้องทารายงาน
การผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการจัดการภาครัฐตามเกณฑ์ PMQA 4.0 เพื่อรายงาน
ผ่ านระบบออนไลน์ ของส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 30 มิ ถุ นายน 2564 และเนื่ องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สานักงาน ก.พ.ร.
ได้ขยายเวลาให้จังหวัดดาเนินการประเมินสถานะในการเป็นระบบราชการ 4.0 ตามเกณฑ์ PMQA
4.0 ได้ถึงวั นที่ 30 กรกฎาคม 2564 ซึ่ งจังหวัดมุ กดาหารได้ทบทวนปรับปรุ งคาสั่ งแต่งตั ง
คณะทางานเรียบร้อยแล้ว และได้กาหนดประชุมคณะทางานเพื่อเตรียมข้อมูลตอบตัวชีวัดตาม
เกณฑ์ PMQA 4.0 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
ที่ประชุม
รับทราบ
หน.สนจ.

๓.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) สรุปมติคณะรัฐมนตรี ประจาเดือนพฤษภาคม 2564 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(2) ขอเชิ ญ ชวนร่ ว มบริ จ าคเงิ น โดยเสด็ จ พระราชกุ ศ ลบ ารุ ง สภากาชาดไทย
(สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(3) ผลการดาเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลประจาศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ประจาเดือนเมษายน 2564 (สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดมุกดาหาร)

๑๗

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
แทน ปลัดจังหวัด

(4) โครงการจัดที่ดินทากินให้ราษฎร ตามนโยบายรั ฐบาล (คทช.)ตามนโยบาย
รัฐบาล /มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557
(สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร)
(5) สรุ ป รายงานสถิ ติ ก ารเกิ ดอุ บั ติ เหตุ ท างถนน ข้ อมู ล เดื อนเมษายน 2564
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
(6) จุลสารสานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 4/2564
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
(7) สรุ ปสภาวะการค้ า ชายแดนไทยกั บ สปป.ลาวด้ า นจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ประจาเดือนเมษายน 2564 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(8) มาตรการเยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สานักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร)
(9) แผนการดาเนินงานโครงการสามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565
(สานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร)
(10) แนวทางปฏิบัติการยุติเรื่อง การดาเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการ
กาหนดแบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
(สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การพิจารณาการจัดตั้งหมู่บ้าน (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
จั งหวัด มุกดาหารได้รับค าขอจั ดตังหมู่บ้านใหม่ ตามแนวทางการจัดตังหมู่บ้า นใหม่
(กรณีชุมชนหนาแน่น) ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 จานวน 10
หมู่บ้าน เรียงตามลาดับความสาคัญ ดังนี
1. บ้านศูนย์ไหมใต้ หมู่ที่ 6 ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร แยกจากบ้านศูนย์
ไหม หมู่ที่ 3 ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร
2. บ้านโคกสูง หมู่ที่ 14 ตาบลบางทรายใหญ่ อาเภอเมืองมุกดาหาร แยกจากบ้านโคกสูง
หมู่ที่ 3 ตาบลบางทรายใหญ่ อาเภอเมืองมุกดาหาร
3. บ้ า นค าฮี หมู่ ที่ 16 ต าบลโพนทราย อ าเภอเมื อ งมุ ก ดาหาร แยกจากบ้ า นค าฮี
หมู่ที่ 17 ตาบลโพนทราย อาเภอเมืองมุกดาหาร
4. บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 15 ตาบลดงเย็น อาเภอเมืองมุกดาหาร แยกจากบ้านโคกตะแบง
หมู่ที่ 5 ตาบลดงเย็น อาเภอเมืองมุกดาหาร
5. บ้านน้อยนางาม หมู่ที่ 17 ตาบลคาอาฮวน อาเภอเมืองมุกดาหาร แยกจากบ้านคาเม็ก
หมู่ที่ 6 ตาบลคาอาฮวน อาเภอเมืองมุกดาหาร
6. บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 18 ตาบลคาอาฮวน อาเภอเมืองมุกดาหาร แยกจากบ้านโนนสะอาด
หมู่ที่ 7 ตาบลคาอาฮวน อาเภอเมืองมุกดาหาร
7. บ้านหนองนาเต้า หมู่ที่ 17 ตาบลนาโสก อาเภอเมืองมุกดาหาร แยกจากบ้านหนองนาเต้า
หมู่ที่ 2 ตาบลนาโสก อาเภอเมืองมุกดาหาร
8. บ้านพังคอง หมู่ที่ 14 ตาบลบ้านโคก อาเภอเมืองมุกดาหาร แยกจากบ้านพังคอง
หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านโคก อาเภอเมืองมุกดาหาร
9. บ้านเหล่าป่าเป้ดสามธรรม หมู่ที่ 18 ตาบลนาโสก อาเภอเมืองมุกดาหาร แยกจาก
บ้านเหล่าป่าเป้ด หมู่ที่ 4 ตาบลนาโสก อาเภอเมืองมุกดาหาร

๑๘
10. บ้ า นเทพนิ มิ ต หมู่ ที่ 18 ต าบลค าป่ า หลาย อ าเภอเมื อ งมุ ก ดาหาร แยกจาก
บ้านนาตะแบง หมู่ที่ 4 ตาบลคาป่าหลาย อาเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหารแต่งตังคณะกรรมการพิจารณาจัดตังหมู่บ้านใหม่ในเขตพืนที่ป่า
ประจาจังหวัดมุกดาหาร ตามคาสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 1578 /2563 ลงวันที่ 7 เมษายน
2563 โดยแต่งตังจากผู้ แทนของหน่ว ยงานที่ดูแลรับผิ ดชอบพืนที่ป่า ทาหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรองหมู่บ้านที่อยู่ในพืนที่ป่า ตามกรอบกฎหมายของแต่ละหน่วยงานให้ได้ข้อยุติเป็นที่
เรียบร้อย ก่อนเสนอขอจัดตังหมู่บ้านใหม่ ไปยังกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการพิจารณา
จัดตังหมู่บ้านใหม่ในเขตพืนที่ป่าประจาจังหวัดมุกดาหาร ประชุมครังที่ 1 / 2564 ในวันที่
18 พฤษภาคม ๒๕64 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมภูสระดอกบัว (ชัน 4) ศาลากลาง
จั งหวัดมุกดาหาร พิจ ารณาเห็ นชอบการขอจัดตังหมู่บ้า นใหม่ในเขตพืนที่ป่า เรียงล าดั บ
ความสาคัญตาม 1. ความหนาแน่น 2. ความเดือดร้อนของราษฎรในหมู่บ้าน กรณีการที่
หน่วยงานของรัฐได้รับรองสิทธิในที่ดินในแต่ละกรณี ดังนี ล าดั บ ที่ 1 บ้ า นค าฮี หมู่ ที่ 16
ต าบลโพนทราย อ าเภอเมื อ งมุ ก ดาหาร แยกจากบ้ า นค าฮี หมู่ ที่ 17 ต าบลโพนทราย
อาเภอเมื อ งมุ ก ดาหารล าดั บ ที่ 2 บ้ า นโคกตะแบง หมู่ ที่ 15 ต าบลดงเย็ น อ าเภอเมื อ ง
มุกดาหาร แยกจากบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 ตาบลดงเย็น อาเภอเมืองมุกดาหาร ล า ดั บ ที่ 3
บ้านหนองนาเต้า หมู่ที่ 17 ตาบลนาโสก อาเภอเมืองมุกดาหาร แยกจากบ้านหนองนาเต้า
หมู่ที่ 2 ตาบลนาโสก อาเภอเมืองมุกดาหาร ลาดับที่ 4 บ้านเหล่าป่าเป้ดสามธรรม หมู่ที่ 18
ตาบลนาโสก อาเภอเมืองมุกดาหาร แยกจากบ้านเหล่าป่าเป้ด หมู่ที่ 4 ตาบลนาโสก อาเภอ
เมืองมุกดาหารลาดับที่ 5 บ้านเทพนิมิต หมู่ที่ 18 ตาบลคาป่าหลาย อาเภอเมืองมุกดาหาร
แยกจากบ้านนาตะแบง หมู่ที่ 4 ตาบลคาป่าหลาย อาเภอเมืองมุกดาหารหลักเกณฑ์การจัดตัง
หมู่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 และแนวทางปฏิบัติการจัดตัง
หมู่บ้านใหม่ ตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0310.1/ว 56 ลงวันที่ 2 มกราคม 2557
4.1 พระราชบั ญ ญัติลั กษณะปกครองท้ องที่ พระพุท ธศั กราช ๒๔๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา 8 บ้านหลายบ้านอยู่ในท้องที่อันหนึ่ง ซึ่งควรอยู่ในความปกครอง
อั น เดี ย วกั น ได้ ให้ จั ด เป็ น หมู่ บ้ า น 1 ลั ก ษณะที่ ก าหนดหมู่ บ้ า น ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี
ให้ถือความสะดวกแก่การปกครองเป็นประมาณ คือ ข้อ 1 ถ้าเป็นที่มีคนอยู่รวมกั นมาก ถึง
จานวนบ้านน้อย ให้ถือเอาจานวนคนเป็นสาคัญประมาณราว 200 คน เป็นหมู่บ้าน 1 ข้ อ 2
ถ้าเป็นที่ผู้คนตังบ้านเรือนอยู่ห่างไกลกัน ถึงจานวนคนจะน้อย ถ้าและจานวนบ้านไม่ต่ากว่า 5
บ้านแล้ว จะจัดเป็นหมู่บ้าน 1 ก็ได้ 4.2 การจัดตังหมู่บ้าน (ตามมติคณะรัฐ มนตรีเมื่อ วันที่
14 พฤษภาคม 2539)(1) กรณีเป็นชุมชนหนาแน่น เป็นชุมชนที่มีราษฎรไม่น้อยกว่า 1,200 คน
หรือมีจานวนบ้านไม่น้อยกว่า 240 บ้าน เมื่อแยกหมู่บ้านใหม่แล้ ว หมู่บ้านใหม่ต้องมีราษฎร
ไม่น้อยกว่า 600 คน หรือมีจานวนบ้านไม่น้อยกว่า 120 บ้าน - ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการหมู่บ้าน สภาตาบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และที่ประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการประจาอาเภอและจังหวัด (2) กรณีเป็นชุมชนห่างไกล เป็นชุมชนที่มีราษฎรไม่น้อย
กว่า 600 คน หรือมีจานวนบ้านไม่น้อยกว่า 120 บ้าน- เมื่อแยกหมู่บ้านใหม่แล้ว หมู่บ้านใหม่ต้องมี
ราษฎรไม่น้อยกว่า 200 คน หรือมีจานวนบ้านไม่น้อยกว่า 40 บ้าน- ชุมชนใหม่ห่างจาก
ชุม ชนเดิม ไม่น้ อ ยกว่ า 6 กิ โ ลเมตร ต้ อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการหมู่บ้ า น
สภาตาบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดั บอาเภอ
และจังหวัด 4.3 แนวทางการปฏิบัติการจัดตังหมู่บ้านใหม่และการขอเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน
(ตามหนั ง สื อ กรมการปกครอง ที่ มท 0310.1/ว 56 ลงวั น ที่ 2 มกราคม 2557)

๑๙
กรมการปกครองได้กาหนดแนวทางปฏิบัติการจัดตังหมู่บ้านใหม่ โดยให้จังหวัดที่จะเสนอขอ
จัดตังหมู่บ้านใหม่พิจารณาโดยรอบคอบ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยเคร่งครัด
หากไม่จาเป็นหรือส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนให้ชะลอการเสนอไว้ก่อน
เนื่ องจากการจั ดตังหมู่บ้านใหม่มีภ าระค่าใช้จ่ายที่ มีผ ลผู ก พันต่องบประมาณของรัฐ บาล
ซึ่งกรมการปกครองจะต้องขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเป็นกรณีไป ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การจัดตังหมู่บ้านตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 และควรจะพิจารณาถึงความจาเป็นเร่งด่วนความเหมาะสม
ในการจัดตังหมู่บ้านเนื่องจากมีผลกระทบในด้านงบประมาณ แสดงเหตุผลความจาเป็น ความ
คิดเห็น และความสมัครใจของประชาชนเพื่อความสะดวกสบายในการปกครอง การพัฒนา
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในหมู่บ้าน การตังชื่อหมู่บ้านจะต้องไม่
ขั ด ต่ อ ระเบี ย บกฎหมาย หรื อ ความสงบเรี ย บร้ อ ยภายในหมู่ บ้ า นนั นๆ โดยค า นึ ง ถึ ง
มีความหมายที่ดี สุภาพและเป็นมงคล ประชาชนนิยมเรียกขานเป็นระยะเวลายาวนานเป็นที่
รู้จักของประชาชนทั่วไปหรือเป็นการอนุรักษ์ด้านภาษาท้องถิ่น มีความเป็นมาทางภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์ดังเดิมที่สามารถพิสูจน์ได้ ต้องไม่ขัดต่อวัฒนธรรม ศีลธรรมอันดีของประชาชน
ต้องไม่เหมือนหรือพ้องกับชื่อหมู่บ้าน ตาบลที่มีอยู่ก่อนแล้ว ทาให้มีผู้เข้าใจผิดว่าเป็นหมู่บ้าน
เดียวกัน ต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาคมหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน สภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาอาเภอและจั งหวัด การจัดตังมู่บ้าน
ในเขตพืนที่ป่า ได้แก่ เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตป่าเสื่อมโทรม เขต ส..ก.
เขตป่าต้นนาลาธาร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าจาแนกตามมติคณะรัฐมนตรี และเขตป่า
ชายเลน ให้จังหวัดแต่งตังคณะกรรมการพิจารณาการขอจัดตังหมู่บ้านในเขตพืนที่ป่าระดับ
จังหวัด โดยแต่งตังจากตัวแทนหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบพืนที่ป่าในเขตจังหวัด ให้มีหน้าที่
พิ จ ารณากลั่ น กรองหมู่ บ้ า นที่ ข อจั ด ตั งใหม่ ใ นเขตพื นที่ ป่ า ตามกรอบกฎหมายของแต่ ล ะ
หน่วยงานให้ได้ข้อยุติเป็นที่เรียบร้อยก่อนเสนอขอจัดตังหมู่บ้านใหม่ การจัดลาดับความสาคัญ
ของหมู่บ้านที่ขอตังใหม่ ให้พิจารณาจากความสาคัญและเหตุผลความจาเป็นในการขอจัดตัง
หมู่บ้าน ห้ามนาพืนที่บางส่วนของหลายหมู่บ้านมาขอตังหมู่บ้านใหม่ ให้จังหวัดและอาเภอ
ตรวจสอบและกากับดูแลให้การเสนอขอจัดตังหมู่บ้านเป็นเจตนารมณ์ร่วมกันของประชาชน
อย่างแท้จริง หากความต้องการในการเสนอขอจัดตังหมู่บ้านในท้องที่ใดจะนามาซึ่งปัญหา
ความขัดแย้งและแตกความสามัคคี ขอให้อาเภอชะลอการเสนอขอจัดตังหมู่บ้านนันไว้ก่อน
เพราะมักปรากฏเสมอว่าภายหลั ง ที่กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้ จั ดตังหมู่บ้านได้แล้ ว
จั ง หวั ด ไม่ ส ามารถประกาศจั ดตั งหมู่ บ้า นนั นได้ เ นื่อ งจากความขัด แย้ ง ในเรื่ อ งต่ างๆ เช่ น
บางส่วนของราษฎรไม่ต้องการให้มีการแบ่งแยกเพื่อจัดตังหมู่บ้านใหม่ ปัญหาแนวเขตหมู่บ้าน
ชื่อหมู่บ้านหรือเลขลาดับ (หมู่ที่) เป็นต้น ดังนัน ก่อนเสนอขอจัดตังหมู่บ้านตามกรณีนีขอให้
ได้ข้อยุติในเรื่องต่างๆ นีก่อนการขอจัดตังหมู่บ้านใหม่มีการขอเป็นจานวนมากซึ่งมีผลกระทบ
ต่องบประมาณรายจ่ายเป็นค่าตอบแทนตาแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่ว ยผู้ใหญ่บ้าน รวมทังเงิน
สวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร นอกจากนียังมีผลผูกพันกับงบประมาณโครงการตาม
นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาท้องที่ของแต่ละหมู่บ้าน เช่น เงินกองทุนหมู่บ้าน โครงการ
พัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นต้น โดยกรมการปกครองต้องขอทาความตกลงกับสานัก
งบประมาณ ซึ่งจะพิจารณาตามความจาเป็นและภาระงบประมาณภาครัฐ จึงขอให้จังหวัด
พิจารณาโดยรอบคอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด หากไม่จาเป็น
หรือส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชน ให้ชะลอการเสนอไว้ก่อน ข้อมูลหมู่บ้าน

๒๐
(เรี ย งล าดั บ ตามบั ญ ชี ต รวจสอบข้ อ มู ล การขอจั ด ตั งหมู่ บ้ า น ) หมู่ บ้ า นที่ พิ จ ารณาขอ
จั ด ตั งหมู่ บ้ า นใหม่ ชื่ อ บ้ า นศู น ย์ ไ หมใต้ หมู่ ที่ 6 ซึ่ ง แยกออกจากบ้ า นศู น ย์ ไ หม หมู่ ที่ 3
ตาบลมุกดาหารข้อมูลบ้านศูนย์ไหม ก่อนแยก มีจานวนประชากร 1,898 คน มีบ้านเรือน
ผู้อยู่อาศัยจานวน 1,199 หลังคาเรือน มีเนือที่ทังหมด 3 ตารางกิโลเมตร เมื่อแยกหมู่บ้าน
ใหม่แล้ว มีจานวนประชากรคงเหลือ 958 คน คงเหลือบ้านเรือน จานวน 607 หลังคาเรือน
คงเหลือเนือที่ 1.7 ตารางกิโลเมตรข้อมูลหมู่บ้านใหม่ บ้านศูนย์ไหมใต้ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่จะ
แยกออกจากบ้านศูนย์ไหม จะจัดตังเป็นหมู่ที่ 6 ในกรณีชุมชนหนาแน่น ซึ่งเมื่อแยกออกแล้ว
จะมี ป ระชากรทั งหมด 940 คน จ านวนบ้ า นเรื อ น 592 หลั ง คาเรื อ น มี เ นื อที่ ทั งหมด
1.3 ตารางกิโลเมตรเหตุผลความจาเป็น เนื่องจากบ้านศูนย์ไหม หมู่ที่ 3 มีประชากรหนาแน่น
และมีครัวเรือนเพิ่มขึนทุกปี ปัจจุบันมีโครงการบ้านเอืออาทร 1-2 ตังอยู่ในพืนที่ของบ้านศูนย์
ไหม และเพื่อความสะดวกในการปกครอง พัฒนาและรักษาความสงบเรียบร้อยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทั่วถึงหมู่บ้านที่พิจารณาขอจัดตังหมู่บ้านใหม่ ชื่อบ้านโคกสูง หมู่ที่ 14 ซึ่ง
แยกออกจากบ้านโคกสูง หมู่ ที่ 3 ตาบลบางทรายใหญ่ข้อมูลบ้านโคกสูง ก่อนแยก มีจานวน
ประชากร 1,194 คน มีบ้านเรือนผู้อยู่อาศัยจานวน 592 หลังคาเรือน มีเนือที่ทังหมด 4
ตารางกิโลเมตร เมื่อแยกหมู่บ้านใหม่แล้ว มีจานวนประชากรคงเหลือ 874 คน คงเหลื อ
บ้านเรือน จานวน 466 หลังคาเรือน คงเหลือเนือที่ 2 ตารางกิโลเมตรข้อมูลหมู่บ้านใหม่
บ้านโคกสูง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่จะแยกออกจากบ้านโคกสูง จะจัดตังเป็นหมู่ที่ 14 ในกรณีชุมชน
หนาแน่ น ซึ่ง เมื่อ แยกออกแล้ ว จะมีประชากรทังหมด 320 คน จ านวนบ้า นเรื อน 126
หลั งคาเรื อน มีเนื อที่ทังหมด 2 ตารางกิโลเมตรเหตุผลความจาเป็น เป็นชุมชนหนาแน่น
และที่ตังห่างไกลจากตัวอาเภอเมืองมุกดาหารยากต่อการรวมกลุ่มการค้าขายการพัฒนากลุ่ม
อาชี พ การคมนาคมไม่ ส ะดวก การพั ฒ นาไม่ ทั่ ว ถึ ง การติ ด ต่ อ การให้ บ ริ ก ารหรื อ การ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเป็นไปด้วยความลาบากเนื่ องจากเป็นชุมชนที่ห่างไกล ยากต่อการ
รักษาความสงบเรียบร้อยในการปกครองและดูแลความทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน ดังนัน
ในการขอจั ดตังหมู่บ้านจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านทังในการ
ให้บริการและการพัฒนาหมู่บ้านพร้อมไปด้วยการดูแลรักษาความสงบเรียบของหมู่บ้านเป็น
อย่ า งดีห มู่ บ้ านที่ พิ จ ารณาขอจั ด ตั งหมู่ บ้ านใหม่ ชื่ อ บ้ านค าฮี หมู่ ที่ 16 ซึ่ งแยกออกจาก
บ้านคาฮี หมู่ที่ 7 ตาบลโพนทรายข้อมูลบ้านคาฮี ก่อนแยก มีจานวนประชากร 819 คน
มี บ้ า นเรื อ นผู้ อ ยู่ อ าศั ย จ านวน 255 หลั ง คาเรื อ น มี เ นื อที่ ทั งหมด 3 ตารางกิ โ ลเมตร
เมื่อแยกหมู่บ้านใหม่แล้ว มีจานวนประชากรคงเหลือ 369 คน คงเหลือบ้านเรือน จานวน
125 หลั งคาเรื อน คงเหลือเนือที่ 1 ตารางกิโลเมตรข้อมูลหมู่บ้านใหม่ บ้านคาฮี ซึ่งเป็น
หมู่บ้านที่จะแยกออกจากบ้านคาฮี จะจัดตังเป็นหมู่ที่ 16 ในกรณีชุมชนหนาแน่น ซึ่งเมื่อแยก
ออกแล้วจะมีประชากรทังหมด 450 คน จานวนบ้านเรือน 130 หลังคาเรือน มีเนือที่ทังหมด
2 ตารางกิโลเมตร หมู่บ้านที่ขอจัดตังใหม่นี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู (บางส่วน)
เหตุผ ลความจ าเป็ น เป็นชุมชนหนาแน่น และที่ตังห่ างไกลจากตัว อาเภอเมืองมุกดาหาร
การคมนาคมไม่สะดวก การพัฒนาไม่ทั่วถึง การติดต่อการให้บริการหรือการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารเป็นไปด้วยความลาบากเนื่องจากเป็นชุมชนที่ห่างไกล ยากต่อการปกครอง การรักษา
ความสงบเรียบร้อยและดูแลความทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน ดังนัน ในการขอจัดตังหมู่บ้าน
จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านทังในการให้บริการและการพัฒนา
หมู่บ้านพร้อมไปด้วยการดูแลรักษาความสงบเรียบของหมู่บ้านเป็นอย่างดี หมู่บ้านที่พิจารณา
ขอจัดตังหมู่บ้านใหม่ ชื่อบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 1๕ ซึ่งแยกออกจากบ้านโคกตะแบงหมู่ที่ ๕
ตาบลดงเย็ น ข้อมูลบ้ านโคกตะแบงก่อนแยก มีจานวนประชากร 1,083 คน มีบ้านเรือน
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ผู้อยู่อาศัยจานวน 272 หลังคาเรือน มีเนือที่ทังหมด 4 ตารางกิโลเมตร เมื่อแยกหมู่บ้านใหม่
แล้ว มีจานวนประชากรคงเหลือ 440 คน คงเหลือบ้านเรือน จานวน 125 หลังคาเรือน
คงเหลือเนือที่ 1 ตารางกิโลเมตรข้อมูลหมู่บ้านใหม่ บ้านโคกตะแบง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่จะแยก
ออกจากบ้านโคกตะแบง จะจัดตังเป็นหมู่ที่ 15 ในกรณีชุมชนหนาแน่น ซึ่งเมื่อแยกออกแล้ว
จะมีประชากรทังหมด 643 คน จานวนบ้านเรือน 147 หลังคาเรือน มีเนือที่ทังหมด 3
ตารางกิโลเมตร หมู่บ้านที่ขอจัดตังใหม่นี อยู่ในเขต ส.ป.กเหตุผ ลความจาเป็น เป็นชุมชน
หนาแน่น และพืนที่รับผิดชอบมาก และมีที่ตังห่างไกลจากตัวอาเภอเมืองมุกดาหาร ประมาณ
32 กิโลเมตร การคมนาคมไม่สะดวก การพัฒนาไม่ทั่วถึง การติด ต่อการให้บริการหรือการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเป็นไปด้วยความลาบากเนื่องจากเป็นชุมชนที่มีครัวเรือนหนาแน่น
ห่างไกล ยากต่อการปกครอง การรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความทุกข์สุขของพี่น้อง
ประชาชน ดังนัน ในการขอจัดตังหมู่บ้านจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์ต่ อ
ชาวบ้านทังในการให้บริการและการพัฒนาหมู่บ้านพร้อมไปด้วยการดูแลรักษาความสงบเรียบ
ของหมู่บ้านเป็นอย่างดี หมู่บ้านที่พิจารณาขอจัดตังหมู่บ้านใหม่ ชื่อบ้านน้อยนางาม หมู่ที่ 17
ซึ่งแยกออกจากบ้านคาเม็ก หมู่ที่ 6 ตาบลคาอาฮวนข้อมูล บ้านคาเม็กก่อนแยก มีจานวน
ประชากร 936 คน มีบ้านเรือนผู้ อยู่อาศัยจานวน 359 หลั งคาเรือน มีเนือที่ทังหมด 3
ตารางกิโลเมตร เมื่อแยกหมู่บ้านใหม่แล้ว มีจานวนประชากรคงเหลือ 421 คน คงเหลื อ
บ้านเรือน จานวน 191 หลังคาเรือน คงเหลือเนือที่ 1.5 ตารางกิโลเมตร ข้อมูลหมู่บ้านใหม่
บ้านน้อยนางาม ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่จะแยกออกจากคาเม็ก จะจัดตังเป็นหมู่ที่ 17 ในกรณีชุมชน
หนาแน่ น ซึ่ ง เมื่ อ แยกออกแล้ ว จะมี ประชากรทั งหมด 515 คน จ านวนบ้ า นเรื อน 168
หลังคาเรือน มีเนือที่ทังหมด 1.5 ตารางกิโลเมตร เหตุผลความจาเป็น เป็นชุมชนหนาแน่น
และเป็นชุมชนชานเมือง ราษฎรวั ยแรงงานประกอบอาชีพรับจ้างในตัวจังหวัด การติดต่อ
การให้บริการหรือการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเป็นไปด้วยความลาบากเนื่องจากเป็นชุมชน
หนาแน่ น และบ้ า นเรื อ นห่ า งไกลกั น ยากต่ อ การปกครอง การรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย
และดูแลความทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน ดังนั น ในการขอจัดตังหมู่บ้านจึงมีความจาเป็น
อย่างยิ่งและเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านทังในการให้บริการและการพัฒนาหมู่บ้านพร้อมไปด้วย
การดูแลรักษาความสงบเรียบของหมู่บ้านเป็นอย่างดีหมู่บ้านที่พิจารณาขอจัดตังหมู่บ้านใหม่
ชื่อบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1๘ ซึ่งแยกออกจากบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๗ ตาบลคาอาฮวนข้อมูล
บ้ า นโนนสะอาดก่ อนแยก มี จ านวนประชากร 977 คน มี บ้ านเรื อนผู้ อยู่ อาศั ยจ านวน 332
หลังคาเรือน มีเนือที่ทังหมด 3.5 ตารางกิโลเมตร เมื่อแยกหมู่บ้านใหม่แล้ว มีจานวนประชากร
คงเหลือ 469 คน คงเหลือบ้านเรือน จานวน 185 หลังคาเรือน คงเหลือเนือที่ 1.5 ตาราง
กิโลเมตรข้อมูลหมู่บ้านใหม่ บ้านใหม่พัฒนา ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่จะแยกออกจากบ้านโนนสะอาด
จะจัดตังเป็นหมู่ที่ 18 ในกรณีชุมชนหนาแน่น ซึ่งเมื่อแยกออกแล้วจะมีประชากรทังหมด
508 คน จานวนบ้านเรือน 147 หลังคาเรือน มีเนือที่ทั งหมด 2 ตารางกิโลเมตร เหตุผล
ความจาเป็น เป็นชุมชนหนาแน่น และที่ตังห่างไกลจากตัวอาเภอเมืองมุกดาหาร การคมนาคม
ไม่สะดวก การพัฒนาไม่ทั่วถึง การติดต่อการให้บริการหรือการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเป็นไป
ด้วยความลาบากเนื่ องจากเป็นชุมชนที่ห่างไกล ยากต่อการปกครอง การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและดูแลความทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน ดังนัน ในการขอจัดตังหมู่บ้านจึงมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านทังในการให้บริการและการพัฒนาหมู่บ้านพร้อม
ไปด้ว ยการดูแลรักษาความสงบเรียบของหมู่บ้านเป็นอย่างดี หมู่บ้านที่พิจารณาขอจั ดตัง
หมู่บ้านใหม่ ชื่อบ้านหนองนาเต้า หมู่ที่ 17 ซึ่งแยกออกจากบ้านหนองนาเต้า หมู่ที่ 2 ตาบล
นาโสกข้อมูลบ้านหนองนาเต้าก่อนแยก มีจานวนประชากร 974 คน มีบ้านเรือนผู้อยู่อาศัย
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จ านวน 289 หลั งคาเรือน มีเนื อที่ทังหมด 4 ตารางกิโ ลเมตร เมื่อแยกหมู่บ้านใหม่แล้ ว
มีจานวนประชากรคงเหลือ 463 คน คงเหลือบ้านเรือน จานวน 135 หลังคาเรือน คงเหลือ
เนือที่ 1 ตารางกิโลเมตรข้อมูลหมู่บ้านใหม่ บ้านหนองนาเต้า ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่จะแยกออกจากบ้าน
หนองน าเต้ า จะจั ด ตั งเป็ น หมู่ ที่ 17 ในกรณี ชุ ม ชนหนาแน่ น ซึ่ ง เมื่ อ แยกออกแล้ ว จะมี
ประชากรทังหมด 511 คน จานวนบ้านเรือน 154 หลังคาเรือน มีเนือที่ทังหมด 3 ตาราง
กิโ ลเมตร เหตุ ผ ลความจาเป็ น เป็น ชุมชนหนาแน่น และพื นที่รับผิ ดชอบมาก และมีที่ตั ง
ห่างไกลจากตัวอาเภอเมืองมุกดาหาร ประมาณ 30 กิโลเมตร การคมนาคมไม่สะดวก การ
พัฒนาไม่ทั่วถึง การติดต่อการให้ บริการหรือการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเป็นไปด้ว ยความ
ล าบากเนื่ อ งจากเป็ น ชุ ม ชนที่ มี ค รั ว เรื อ นหนาแน่ น หลายหลั ง คาเรื อ นตั งอยู่ ห่ า งไกลกั น
ยากต่อการปกครอง การรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน
ดังนัน ในการขอจัดตังหมู่บ้านจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านทังใน
การให้บริการและการพัฒนาหมู่บ้านพร้อมไปด้วยการดูแลรักษาความสงบเรียบของหมู่บ้าน
เป็นอย่างดี หมู่บ้านที่พิจารณาขอจัดตังหมู่บ้านใหม่ ชื่อบ้านพังคอง หมู่ที่ 14 ซึ่งแยกออกจาก
บ้านพังคอง หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านโคกข้อมูลบ้านพังคองก่อนแยก มีจานวนประชากร 1,085
คน มีบ้านเรือนผู้อยู่ อาศัยจานวน 289 หลังคาเรือน มีเนือที่ทังหมด 2.5 ตารางกิโลเมตร เมื่อ
แยกหมู่บ้านใหม่แล้ว มีจานวนประชากรคงเหลือ 440 คน คงเหลือบ้านเรือน จานวน 162
หลังคาเรือน คงเหลือเนือที่ 1 ตารางกิโลเมตรข้อมูลหมู่บ้านใหม่ บ้านพังคอง ซึ่งเป็นหมู่บ้าน
ที่จะแยกออกจากบ้านพังคอง จะจัดตังเป็นหมู่ที่ 14 ในกรณีชุมชนหนาแน่น ซึ่งเมื่อแยกออก
แล้วจะมีประชากรทังหมด 645 คน จานวนบ้านเรือน 127 หลังคาเรือน มีเนือที่ทังหมด
1.5 ตารางกิโลเมตร เหตุผลความจาเป็น เป็นชุมชนหนาแน่น และที่ตังห่างไกลจากตัวอาเภอ
เมืองมุกดาหารประมาณ 20 กิโลเมตร การคมนาคมไม่ส ะดวก การพัฒนาไม่ทั่ว ถึง การ
ติดต่อการให้บริการหรือการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเป็นไปด้วยความลาบากเนื่องจากเป็น
ชุมชนที่ห่างไกล ยากต่อการปกครอง การรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความทุกข์สุขของ
พี่น้องประชาชน ดังนัน ในการขอจัดตังหมู่บ้านจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์ต่อ
ชาวบ้านทังในการให้บริการและการพัฒนาหมู่บ้านพร้อมไปด้วยการดูแลรักษาความสงบเรียบ
ของหมู่บ้านเป็นอย่างดี หมู่บ้านที่พิจารณาขอจัดตังหมู่บ้านใหม่ ชื่อบ้านเหล่าป่าเป้ดสามธรรม
หมู่ที่ 18 ซึ่งแยกออกจากบ้านบ้านเหล่าป่าเป้ดหมู่ที่ 4 ตาบลนาโสกข้อมูลบ้านเหล่าป่าเป้ด
ก่อนแยกมีจานวนประชากร 932 คน มีบ้านเรือนผู้อยู่อาศัยจานวน 278 หลังคาเรือน มีเนือ
ที่ทังหมด 12 ตารางกิโลเมตร เมื่อแยกหมู่บ้านใหม่แล้ว มีจานวนประชากรคงเหลือ 492 คน
คงเหลือบ้านเรือน จานวน 150 หลังคาเรือน คงเหลือเนือที่ 7 ตารางกิโลเมตรข้อมูลหมู่บ้าน
ใหม่ บ้านเหล่าป่าเป้ดสามธรรม ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่จะแยกออกจากบ้านเหล่าป่าเป้ด จะจัดตังเป็น
หมู่ ที่ 18 ในกรณีชุ ม ชนหนาแน่ น ซึ่ ง เมื่ อ แยกออกแล้ ว จะมี ป ระชากรทั งหมด 440 คน
จานวนบ้านเรือน 128 หลังคาเรือน มีเนือที่ทังหมด 5 ตารางกิโลเมตร หมู่บ้านที่ขอจัดตัง
ใหม่นี อยู่ในเขต ส.ป.ก.เหตุผลความจาเป็น เป็นชุมชนหนาแน่น และพืนที่รับผิดชอบมาก
และมีที่ตังห่างไกลจากตัวอาเภอเมืองมุกดาหาร ประมาณ 30 กิโลเมตร การคมนาคมไม่
สะดวก การพัฒนาไม่ทั่วถึง การติดต่อการให้บริการหรือการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเป็นไป
ด้วยความลาบากเนื่ องจากเป็นชุม ชนที่มีครัว เรือนหนาแน่นห่ างไกล ยากต่อการปกครอง
การรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน ดังนัน ในการขอ
จัดตังหมู่บ้านจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านทังในการให้บริการและ
การพัฒนาหมู่บ้านพร้อมไปด้วยการดูแลรักษาความสงบเรียบของหมู่บ้านเป็นอย่างดี หมู่บ้าน
ที่พิจารณาขอจัดตังหมู่บ้านใหม่ ชื่อบ้านเทพนิมิตหมู่ที่ 18 ซึ่งแยกออกจากบ้านนาตะแบง
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หมู่ที่ 4 ตาบลคาป่ าหลายข้อมูลบ้านนาตะแบงก่อนแยก มีจานวนประชากร 1,187 คน
มีบ้านเรือนผู้อยู่อาศัยจานวน 379 หลังคาเรือน มีเนือที่ทังหมด 6 ตารางกิโลเมตร เมื่อแยก
หมู่บ้ านใหม่แล้ ว มีจ านวนประชากรคงเหลื อ 582 คน คงเหลื อบ้านเรือน จานวน 254
หลั ง คาเรื อ น คงเหลื อ เนื อที่ 3 ตารางกิ โ ลเมตรข้ อ มู ล หมู่ บ้ า นใหม่ บ้ า นเทพนิ มิ ต
ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่จะแยกออกจากบ้านนาตะแบงจะจัดตังเป็นหมู่ที่ 18 ในกรณีชุมชนหนาแน่น
ซึ่งเมื่อแยกออกแล้วจะมีประชากรทังหมด 605 คน จานวนบ้านเรือน 125 หลังคาเรือน
มีเนือที่ทังหมด 3 ตารางกิโลเมตร หมู่บ้านที่ขอจัดตังใหม่นี อยู่ในเขต ส.ป.ก. และเขตป่า
สงวนแห่ ง ชาติ ป่ า ดงหมู (บางส่ ว น)เหตุ ผ ลความจ าเป็ น เนื่ อ งด้ ว ยเป็ น หมู่ บ้ า นที่ ใ หญ่
ราษฎรมีบ้ านพักกระจัดกระจาย บางชุมชนตังห่ างจากหมู่บ้านเดิมมากกว่า 3 กิโ ลเมตร
และคุ้มของเทพนิมิตที่อยู่ในเขตปกครองของ หมู่ที่ 4 และเป็นชุมชนที่หนาแน่น ยากต่อการ
ติดต่อสื่อสาร ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทานา เลียงโคขุน เกือบทุกครอบครัวทาสวน
ยางพารามีพืนที่ป ระมาณ 40% พืนที่ทังหมด และในช่ว งกลางคืนจะต้องทาการกรีดยาง
ในส่วนของตนเองทุกวัน และทุกคืน ในตอนกลางวันก็เข้าเป็นพนักงานของบริษัทและโรงงาน
แปรรูปยางพาราในพืนที่ การปกครองดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยจึงยากลาบาก
เห็นชอบ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5
ที่

เรื่องอื่นๆ
5.1 ปฏิทินงานสาคัญ ประจาเดือนมิถุนายน 2564

วัน/เดือน/ปี

ชื่องาน

สถานที่

1 วันพฤหัสบดีที่ 3 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวัน
มิถุนายน
เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
2564
พระบรมราชินี

-

หน่วยงาน
สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร

มติที่ประชุม

5.2 กาหนดประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด
มุกดาหาร ครั้งที่ 6/๒๕64 ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา ๐9.3๐ น.
ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 11.45 น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร)
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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