รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 10/๒๕๕๖
เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม ๒๐๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
**************
ผู้มาประชุม
๑. นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์
๒. นายสรสิทธ์ ฤทธิ์สรไกร
๓. นายธวัชชัย ธรรมรักษ์
๔. นายวิโรจน์ สนธิกรณ์
๕. นายบุญเรือง เมฆฉิม
๖. นายกานต์ ธงศรี
๗. นายณรงค์ชัย หอมศรีประเสริฐ
๘. นายทวี ไข่แก้ว
๙. นายเวชสุวรรณ อาจวิชัย
๑๐. นายจิรพงษ์ แก้วมณี
๑๑. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
๑๒. นายออมสิน คามุก
๑๓. นายกาพล สิริรัตตนนท์
๑๔. นายทินกร พลเยี่ยม
๑๕. นายราเชน ตันประพัฒน์
๑๖. นายศิลปศาสตร์ ธีรพันธุรัตน์
๑๗. นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ
๑๘. นายสุวิทย์ จันทรุกขา
๑๙. นายพิทักษ์ชัย วรสุข
๒๐. นางณัฐกฤตา ดาหาร
๒๑. นายทรงศิลป์ ประสีระเก
๒๒. นายทวีวัฒน์ ประสงค์ธรรม
๒๓. นางมธุรส เปรมฤทธิ์
๒๔. นายไกรสิทธิ์ ศรีสาราญ
๒๕. นายวิบูลย์ธรรม วัตชยโรจน์
๒๖. นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
๒๗. นางศศกร ลออศรีสกุลไชย
๒๘. นายขวัญชัย ธนพรไพศาล
๒๙. นายวรพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ
๓๐. นายศรีวิทย์ วุธรา
๓๑. นายทานุ ประกิจสุวรรณ
๓๒. ว่าที่ ร.ต.พิเชษฐ์ แก้วจินดา
๓๓. นายสินชาย คุ้มศรีวงษ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
แทน ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
หน.สนง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
แทน นายอาเภอคาชะอี
แทน นายอาเภอดอนตาล
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
แทน นายอาเภอดงหลวง
นายอาเภอหนองสูง
แทน นายอาเภอหว้านใหญ่
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
แทน แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
แทน ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
คลังจังหวัดมุกดาหาร
แทน สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
ผู้อานวยการ ธกส. จังหวัดมุกดาหาร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.คุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร

๓๔. นางสาวนวรัตน์ บุญมี
๓๕. นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง
๓๖. นายศุภเดช การถัก
๓๗. นางกาญจนา ปาจริยพงษ์
๓๘. นายพิทักษ์ เมืองโคตร
๓๙. นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณไตรย์
๔๐. นายวิชาญ บางท่าไม้
๔๑. นายวสันต์ ตรุวรรณ
๔๒. นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
๔๓. นายร่มไม้ นวลตา
๔๔. นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่า
๔๕. นายศุภกิจ นฤมิตร
๔๖. นายวิศิษฐ์ เหลืองรุ่งโรจน์
๔๗. นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์
๔๘. นายอุทัย ศรีทานันท์
๔๙. นายบุญส่ง ชื่นตา
๕๐. นางปิยะจินต์ ทามนตรี
๕๑. นายทวีศักดิ์ ชื่นปรีชา
๕๒. นายบุญมาก พ่ออามาตย์
๕๓. นางสาวฐิติรัตน์ แสนสุข
๕๔. นายประสาน กถนานนท์
๕๕. นายจิรพงษ์ โรจนประดิษฐ์
๕๖. นายคณิต ปัญติโย
๕๗. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร
๕๘. นายสุวัฒน์ ชานาญกิจ
๕๙. นางสาวสร้อย สกุลเด่น
๖๐. นายสนอง แสนเสร็จ
๖๑. นายจักรกฤษณ์ พูนดี
๖๒. นายกิมหงวน อุทัย
๖๓. นายทรงวุฒิ โยวบุตร
๖๔. นางสาววัชราภรณ์ ผิวขา
๖๕. นางอัญญา ทวีโคตร
๖๖. นางพิมลศรี จานงวัฒน์
๖๗. นายกมล นัยจิต
๖๘. นายประภาส ศาสตร์แก้ว
๖๙. นพ.จิณณภัทร ชูปัญญา
๗๐. นพ.ศุภชัย จรรยาผดุงพงศ์
๗๑. นายปิยพงศ์ นาโสก
๗๒. นายเชิดชัย อาจวิชัย
๗๓. นายพิชิต ศรีสว่าง
๗๔. นายอนน บุญกระสาน

-๒แทน ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
ผจก.ศูนย์บริการลูกค้า TOT สาขามุกดาหาร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดมุกดาหาร
หน.สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร
ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดมุกดาหาร
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนฯ
แทน ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
แทน ผอ. วิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
แทน ผอ.โรงเรียนมุกดาหาร
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
แทน ผอ. โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ผอ.โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
ผอ.สนง.สกสค. จังหวัดมุกดาหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.โรงพยาบาลมุกดาหาร
หน. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ ๗.๒
แทน ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.แขวงการทางมุกดาหาร

๗๕. นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์
๗๖. นายทวีศักดิ์ ชีวะสุทโธ
๗๗. นางสาวณริสรา ศรีเจริญ
๗๘. นายสุดเขต จันทรสาขา
๗๙. นางสาวอสมา พรหมพูล
๘๐. นางสาวกุลสตรี จาปา
๘๑. นางสาวรัชณีวรรณ เสวกพิบูลย์
๘๒. นางสาวณัฐธิดา เฉลยฤกษ์
๘๓. พ.อ.สมศักดิ์ ตรงงาม
๘๔. ร.อ.วิเชียร ใจคง
๘๕. พ.จ.อ.อาคม เข็มเพชร
๘๖. นายสมจิตร ศิริภูธร
๘๗. นายแสงทอง อนันตภักดิ์
๘๘. นายธนกร สอนอาจ
๘๙. นายสามารถ สุมนารถ
๙๐. นางสาวจริยา ถานัน
๙๑. พล.ต.ต.วิทวัส บูรณสมภพล
๙๒. พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง
๙๓. นางสาวจริญญา วันทาวงศ์
๙๔. นายปภิณวิช ดุจเพ็ญ
๙๕. นางอภิญญา ก้อยทอง
๙๖. นายวิทยา จันทร์มิตร
๙๗. นายชูชาติ เปรมจิตร์
๙๘. นายโยธิน ครองยุทธ
๙๙. นายมนเฑียร วิริยะพันธุ์
๑๐๐. นายสมโภชน์ เที่ยงจิตต์
๑๐๑. นายชลวิทย์ นามจันทรา
๑๐๒. นายชาคริต นาควิเชียร
๑๐๓. นายศุภพงษ์ เฮ่ประโคน
๑๐๔. นายจิรวัฒน์ รองเมือง
๑๐๕. นายประสาน พ่วงปาน
๑๐๖. นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
๑๐๗. นางวรลักษณ์ สุทธิเดช
๑๐๘. นางธงชัย โสดา
๑๐๙. นางนุชจรี โคตรสมบัติ
๑๑๐. นางสาวนุชนารถ ด้วงสงฆ์
๑๑๑. นางพวงแก้ว อนวัชมงคล
๑๑๒. นายสิงห์สาอาง เบ้าช้างเผือก
๑๑๓. นายพร้อมพงศ์ มาพงษ์

-๓ผอ. ทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
หน.สนง.การค้าภายในจังหวัดมุกดาหาร
หน.สนง.พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สนง. การค้าต่างประเทศเขต ๙ มุกดาหาร
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.นพค.ที่ ๒๔
แทน ผบ.หมู่เรือที่ 3 นรข.
แทน ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
หน.สถานีไฟฟูาแรงงสูงมุกดาหาร กฟผ.
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
ผบ. ร้อย ตชด. ที่ 234
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อย
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
หน.ศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
หน.อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
หน. อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
แทน หน.อุทยานแห่งชาติภูผายล
หน.ศูนย์ประสานงานปุาไม้มุกดาหาร
หัวหน้าด่านปุาไม้มุกดาหาร
แทน หน.สนง.เลขาลุ่มน้าโขง ส่วนที่ 3
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.ป.ป.ช.ประจาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
รกน.หน.กลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

-๔ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผจก.ธนาคารออมสิน
๒. หน.ด่านตรวจพืชมุกดาหาร
๓. หน.ด่านตรวจสัตว์น้ามุกดาหาร
๔. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร
๕. นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
๖. หน.ไปรษณีย์จังหวัดมุกดาหาร
๗. หน.สนง.ขนส่งทางน้าที่ ๗ นครพนม
๘. ผบ.ร้อย ตชด.ที่ ๒๓๔
๙. ผกก. 10 กองกากับการตารวจน้า
๑๐. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
๑๑. ประธานชมรมธนาคารมุกดาหาร
๑๒. สมาชิกพัฒนาการเมืองจังหวัดมุกดาหาร
๑๓. นายกสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
๑๔. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา
เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธาน
การประชุม กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
พิธีการก่อนการประชุม
-มอบประกาศเกียรติคุณตามโครงการคัดเลือก “อาเภอ..ยิ้ม ใส-สะอาด” ดีเด่น
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ที่ทาการปกครองจังหวัด)
-มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณตามโครงการประกวดผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน
ระดับอาเภอและระดับจังหวัด จานวน ๒ รางวัล (ที่ทาการปกครองจังหวัด)
-มอบรางวัลและโล่เกียรติคุณการประกวดคัดเลือกหน่วยงานและเกษตรกร สถาบันดีเด่น
ระดับเขต ปี ๒๕๕๖ จานวน ๒ รางวัล (สานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร)
-มอบรางวัลผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด และศูนย์เฝูาระวังทาง
วัฒนธรรมดีเด่น จังหวัดมุกดาหาร ประจาปี ๒๕๕๖ (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด)
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนาผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาใหม่
๑) นายธวัชชัย ธรรมรักษ์ ตาแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
๒) พล ต.ต. วิทวัส บูรณสมภพล ตาแหน่ง ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
3) นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
4) นายสุวิทย์ จันทรุกขา ตาแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
5) นายมณเฑียร วิริยะพันธุ์ ตาแหน่ง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
6) นายศรีวิทย์ วุธรา ผู้อานวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร
๑.๒ การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่าง ๆ
ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๖ (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด)
มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
ผู้แทน หน.สนจ.มห.

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
ผู้แทน หน.สนจ.มห.

ประธาน
มติที่ประชุม
หน.สนง.ปภ.จ.มห.

-๕เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 9/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒7 กันยายน ๒๕๕๖
ฝุายเลขานุการได้ลงรายงานการประชุมใน www.mukdahan.go.th แล้ว มีผู้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมฯ จานวน ๖๓ ราย และส่งรายงานการประชุม จานวน ๖๕ หน่วยงาน
มีผู้ ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ จานวน ๑ ราย ซึ่งฝุ ายเลขานุการได้ดาเนินการแก้ไข
เรี ย บร้ อยแล้ ว และหากท่ านใดประสงค์ จะขอแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม กรุณ าแจ้ งฝุ า ยเลขานุก าร
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒7 กันยายน ๒๕๕๖
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี (๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) (สานักงานจังหวัด)
จังหวัดมุกดาหารได้ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศ โดยการทบทวนตัวชี้วัดทั้ง ๔ ด้าน การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการทา SWOT Analysis และได้กาหนด
วิสัยทัศน์ประเด็นยุทธศาสตร์ใหม่ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ฯ ดังนี้
๑. วิสัยทัศน์ “เมืองการค้า การเกษตร การท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงอาเซียน”
๒. การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด จานวน ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
๒.๒ ยุทธศาสตร์ประตูการค้าเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล
๒.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน
๒.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
๒.๕ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
๒.๖ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน
๓. การกาหนดตาแหน่งจุดยืนการพัฒนา (Positioning) จังหวัดมุกดาหาร ดังนี้
๓.๑ ด้านเกษตร ได้แก่ โคเนื้อหนองสูง ข้าวอินทรีย์
๓.๒ ด้านท่องเที่ยว ได้แก่ เชิงนิเวศ และวัฒนธรรม
๓.๓ ด้านการค้า การลงทุน การค้าชายแดน ได้แก่ การค้าชายแดน และการลงทุน
๓.๔ ด้านอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร
ให้ ทุ ก ส่ ว นราชการเตรี ย มโครงการในเชิ ง ฟั ง ก์ ชั่ น ของแต่ ล ะกระทรวง ให้ เ ป็ น ไปตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศและยุทธศาสตร์ของจังหวัด เพื่อปิดจุดอ่อนของจังหวัด
รับทราบ
๓.๒ สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในรอบเดือน กันยายน ๒๕๕๖
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด)
ขอเพิ่มเติมแจ้งให้ที่ประชุมทราบเป็น ๒ เรื่อง คือ
1. โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างยั่งยืน
และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย โดยมีกระทรวงมหาดไทย (กรมปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย) รับผิดชอบแผนงานการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดย
ได้ทาบันทึกข้อตกลงให้สถาบันอุดมศึกษาและสมาคมสถิติแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดาเนินการ
ซึ่งในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จะมีขึ้น ในวัน
อาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ เปูาหมายผู้ เข้า ร่ว มประชุม
จานวน 200 คน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเป็นผู้ดาเนินการหลัก

-62. สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๕๖
1. เกิดอุบัติเหตุ ๓๙ ครั้ง เปรียบเทียบในเดือนเดียวกันในปี ๒๕๕๕ จานวน ๑๒ ครั้ง
2. ผู้บาดเจ็บ ๓๗ ราย เปรียบเทียบในเดือนเดียวกันในปี ๒๕๕๕ จานวน ๕๓ ราย
3. ผู้เสียชีวิต ๒ ราย เปรียบเทียบในเดือนเดียวกันในปี ๒๕๕๕ จานวน ๑ ราย
4. ยอดสะสมผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปี ๒๕๕๖ เทียบกับค่าเฉลี่ยผู้เสียชีวิต ๓ ปี
ย้อนหลัง (ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕) ช่วงเดือนตุลาคม-กันยายน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลตาม ก.พ.ร.
กาหนดร้อยละการลดลงของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
-ผู้เสียชีวิตตลอดปี (ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕) เฉลี่ย ๓ ปีรวม ๕๓ ราย
-ผู้เสียชีวิตในปี ๒๕๕๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๕-กันยายน ๒๕๕๖) รวม ๕๗ ราย
๕. แนวตทางการแก้ ไ ขปั ญ หา ขอให้ ทุ ก ภาคส่ ว นร่ ว มบู ร ณาการด าเนิ น การตาม
มาตรการและแผนปฏิ บั ติ ก ารปู อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน ตามวาระจั ง หวั ด
มุ ก ดาหารเกี่ ย วกั บ การยกระดั บ มาตรฐานความปลอดภั ย ทางถนนในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
มุกดาหารเพื่อรองรับ AEC
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๓ การวางและจัดทาผังเมืองรวมจังหวัด (สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด)
โยธาธิการและผังเมืองฯ ผังเมืองรวมจังหวัด ได้ดาเนินการถึงขั้นตอนการแก้ไขร่างกฎกระทรวงฯ ตามหนังสือ ที่ มท
๐๗๑๑.๓/ว ๓๗๖๑ กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้จังหวัดถอนร่างกฎกระทรวงฯ เพื่อแก้ไข
จังหวัดได้ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร และอนุกรรมการผังเมืองระดับ
จังหวัด เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ โดยมีมติให้ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดก่อนประกาศ
บั ง คับ ใช้ เนื่ อ งจากจั งหวั ดมี นโยบายที่ส่ งเสริม พื้น ที่ ให้ เ ป็น เขตเศรษฐกิจ พิ เศษ และให้
ดาเนินการปรับปรุงคาสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัด
ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร
ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 85.38 ตร.กม. ครอบคลุมพื้นที่ในเขต
อาเภอเมืองฯ 1 เทศบาลเมืองมุกดาหารและพื้นที่บางส่วนของ ทต.บางทรายใหญ่ ทต.มุก
ทต.คาอาฮวน และตาบลนาสีนวน ได้ประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร วันที่
๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
-ขยายเวลาต่ออีก ๑ ปี (ครั้งที่ ๑) วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึง ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
-ขยายเวลาต่ออีก ๑ ปี (ครั้งที่ ๒) วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึง ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ปัจจุบันอยู่ในช่วงการปรับปรุงครั้งที่ ๓
แนวทางการแก้ปัญหาเนื่องจากผังเมืองรวมเมืองมุกดาหารขาดอายุ
-สนง. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ได้เร่งรัดให้ อปท. คือ ทม.มุกดาหาร ทต.บางทรายใหญ่
ทต.มุก ทต.คาอาฮวน และ อบต.นาสี นวน ที่มีพื้นที่อยู่ในเขตผั งเมืองรวมเมืองมุกดาหาร
ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เพื่อใช้แทนกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองมุกดาหารสิ้นสุดลง
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๔ การดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด)
พัฒนาการจังหวัด
จังหวัดมุกดาหารมีกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมือง ทั้งสิ้น ๕๕๔ กองทุน แยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน
๕๒๖ กองทุน และกองทุนชุมชนเมือง ๒๘ กองทุน มีสมาชิกกองทุนฯ ทั้งหมด ๖๓,๘๔๕ คน
มีเงินทุนหมุนเวียนทั้งหมด ๑,๕๖๑,๓๐๒,๕๑๐ บาท แยกเป็น
๑. ทุนที่รัฐบาลจัดสรร ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ เป็นเงิน ๕๕๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. เพิ่มทุนฯ ระยะที่ ๑ (AAA) ในปี ๒๕๔๖ เป็นเงิน ๑๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
๓. เงินกู้จากสถาบันการเงิน เป็นเงิน ๓๒๔,๗๙๘,๐๐๐ บาท

ประธาน
รอง ผวจ.มห.
(นายธวัชชัยฯ)
มติที่ประชุม
คลังจังหวัด

-๗๔. เงินออม/เงินสัจจะ เป็นเงิน ๑๔๒,๕๐๔,๕๑๐ บาท
๕. เพิ่มทุนฯ ระยะที่ ๒ (ปี ๕๑ – ๕๖) เป็นเงิน ๑๐๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท
๖. เพิ่มทุนฯ ระยะที่ ๓ (ปี ๕๕ – ๕๖) เป็นเงิน ๔๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ผลการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
มีกองทุนฯ จดทะเบียนนิติบุคคล ๕๕๒ กองทุน คิดเป็น ๙๙.๖๔ % ยังไม่จดฯ ๒ กองทุน
การดาเนินงานโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ ๒
กองทุนฯ ทีไ่ ด้รับการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านฯระยะที่ ๒ (ขนาดเล็ก ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขนาด
กลาง ๔๐๐,๐๐๐ บาท และขนาดใหญ่ ๖๐๐,๐๐๐ บาท) จานวน ๕๐๖ กองทุน คิดเป็น
ร้อยละ ๙๑.๖๗ เป็นเงินจานวน ๑๐๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท กองทุนที่ยังไม่ขอเพิ่มทุนฯ จานวน
๔๖ กองทุน คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓ (สิ้นสุดระยะเพิ่มทุนฯ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)
การดาเนินงานโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ ๓
กองทุนฯ ที่ผ่านการเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด จานวน ๔๗๑ กองทุน
คิดเป็น ร้อยละ ๘๕.๓๓ ได้รับการจัดสรรโอนเงินฯจานวน ๔๒๑ กองทุน คิดเป็นร้อยละ
๗๖.๖๗ เป็นเงิน ๔๒๑,๐๐๐,๐๐๐
ขอให้ติดตามเรื่องคุณภาพและประสิทธิภาพของกองทุนหมู่บ้านด้วย
ควรมีกรอบเวลาในการติดตามเพื่อปูองกันกรณีที่ลูกหนี้กองทุนเดินทางไปประกอบอาชีพ
ที่อื่น หากไม่มีกรอบเวลาในการติดตามอาจทาให้เกิดความเสียหายได้
รับทราบ
๓.๕ แนวทางการปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
(สานักงานคลังจังหวัด)
มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เห็นชอบแนวทาง และวิธีปฏิบัติ การเปิดเผย
ราคากลาง ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ ง ก าหนดว่ า
หน่วยงานของรัฐต้องประกาศราคากลางและการคานวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้ โดยให้ถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๖
การเปิดเผยราคากลางของราชการ สาหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่ มีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ให้ประกาศราคากลางและการคานวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการเพิ่มโครงการ
โดยการแนบแบบฟอร์มตารางการเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางของ ปปช.
การเปิดเผยราคากลาง
งานก่อสร้าง ราคากลางงานก่อสร้างให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่
กค ๐๔๒๑.๓/ว ๙๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
ครุภัณฑ์ ให้ใช้ราคามาตรฐานที่สานักงบประมาณกาหนด หากไม่มีราคามาตรฐานฯ ให้ใช้
ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ หรือใช้ราคาตลาด
ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ให้ใช้ราคากลางตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาระบบยา
แห่งชาติ หากไม่มีให้ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ หรือใช้
ราคาตลาด ยกเว้น เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ให้ใช้ราคามาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขจัดทาขึ้ น
เผยแพร่ทาง http://dmsic.moph.go.th
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการพัฒ นาซอฟต์แวร์ ประเภท
โปรแกรมประยุ กต์ ให้ใช้ราคามาตรฐานตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกาหนด หรือใช้ราคาตลาด

มติที่ประชุม
คลังจังหวัด

มติที่ประชุม
คลังจังหวัด

-8การจ้างที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการคิดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาตามสานัก
บริหารหนี้สาธารณะกาหนด หากไม่มีให้พิจารณาจากวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ของ
ที่ปรึกษาเป็นสาคัญ
การจ้ า งงานวิ จั ยหรื อ ทุน สนั บสนุน การวิจัย การก าหนดอัตราจ้ างให้ พิ จารณาจากวุ ฒิ
การศึกษาและประสบการณ์ของที่ปรึกษาเป็นสาคัญ
การจ้างออกแบบและควบคุมงาน ให้ใช้อัตราที่ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบอื่นของหน่วยงานนั้นๆ กาหนดเป็น
ราคาอ้างอิง
รับทราบ
๓.๖ สรุปภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือน กันยายน ๒๕๕๖
(สานักงานคลังจังหวัด)
เศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ยังคงขยายตัว โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก
ภาคการบริโภคภาคการลงทุน ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม แต่ภาคการบริการหดตัว
ด้านอุปทาน : เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจด้านการผลิตพบว่า ภาคการเกษตรขยายตัวทั้งสาขา
เกษตร ปศุสัตว์ และประมง โดยผลผลิตยางพารา มันสาปะหลัง เนื้อสุกร และปลานิลออกสู่
ตลาดเพิ่ ม ขึ้ น รวมทั้ ง ภาคอุ ต สาหกรรมขยายตั ว แต่ ภ าคบริ ก ารหดตั ว จากจ านวน
นักท่องเที่ยวโดยรวมลดลง
ด้านอุปสงค์ : การลงทุนภาคเอกชนขยายตัว จากจานวนพื้นที่อนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัย
และพื้นที่อนุญาตก่อสร้างเพื่อการพาณิชย์เพิ่มขึ้น รวมทั้งการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวจาก
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้นและปริมาณการใช้ไฟฟูาในครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น
ด้านการเงิน : ปริมาณเงินฝากและสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ขยายตัว เนื่องจากมีการระดมเงิน
ฝากเพื่อรองรับการขยายตัวของสินเชื่อ ซึ่งเป็นสินเชื่อภาคธุรกิจและสินเชื่อเพื่อการอุปโภค
บริโภค โดยการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากประจาที่ให้ดอกเบี้ยสูงและไม่เสียภาษี
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ : ยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยอัตราเงินเฟูอทั่วไปยังคงขยายตัวต่อเนื่อง
จากราคาสินค้าที่ปรับเพิ่มขึ้น และมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น
แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด ในช่วงไตรมาสที่ 4/56 คาดว่า เศรษฐกิจจะยังคง
ขยายตั ว โดยมีแ รงขับ เคลื่ อ นจากภาคการบริ โ ภค ภาคการลงทุ น และภาคการบริ การ
แต่ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะทาให้ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ คือ
(๑) ราคาสินค้าและค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูง
(๒) ความผันผวนของราคาน้ามันเชื้อเพลิงและพลังงาน
(๓) อัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราแลกเปลี่ยน
(๔) ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และประเทศคู่ค้าทางเศรษฐกิจ
(๕) เสถียรภาพทางการเมือง และ (๖) ภัยธรรมชาติ
รับทราบ
๓.๗ ผลตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
(สานักงานคลังจังหวัด)
1. สรุ ป ผลการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2556 ณ วั น ที่
30 กันยายน 2556
- งบประจา ได้รับ 3,595.52 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 3,586.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
99.75 อยู่ในลาดับ 22 ของประเทศ

มติที่ประชุม
เกษตรและสหกรณ์ฯ

ประธาน
มติที่ประชุม

-๙- งบลงทุน ได้รับ 1,160.36 ล้านบาท เปูาหมายกาหนดให้เบิกจ่ายร้อยละ 80 เบิกจ่าย
แล้ว 756.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.19 อยู่ในลาดับ 37 ของประเทศ
- ภาพรวมได้รับ 4,755.89 ล้านบาท เปูาหมายกาหนดให้เบิกจ่ายร้อยละ 94 เบิกจ่าย
แล้ว 4,342.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ91.32 อยู่ในลาดับที่ 34 ของประเทศ
2. สรุ ป ผลการเบิ กจ่ายงบจังหวัด ประจาปีงบประมาณ 2556 ณ วันที่ 30 กันยายน
2556
- งบประจา ได้รับ 70.69 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 69.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.48
อยู่ในลาดับที่ 19 ของประเทศ
- งบลงทุน ได้รับ 64.25 ล้านบาท เปูาหมายกาหนดให้เบิกจ่ายร้อยละ 80 เบิกจ่ายแล้ว
55.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.56 อยู่ในลาดับที่ 20 ของประเทศ
- ภาพรวมได้รับ 134.94 ล้านบาท เปูาหมายกาหนดให้เบิกจ่ายร้อยละ 94 เบิกจ่ายแล้ว
125.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.81 อยู่ในลาดับที่ 13 ของประเทศ
การเบิกจ่า ยงบฯ ปี 2557 เนื่องจากรัฐ บาลกาหนดเปูาหมายการเบิกจ่ายงบฯ ปี 57
เป็น 2 ส่วน คือ งบลงทุน ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 15 ภาพรวม ร้อยละ 22 ไตรมาสที่ 2
งบลงทุนร้อยละ 35 ภาพรวม ร้อยละ 46 ไตรมาส 3 งบลงทุนร้อยละ 70 ภาพรวม ร้อย
ละ 70 ไตรมาสที่ 4 งบลงทุน ร้อยละ 82 ภาพรวม ร้อยละ 95 ซึ่งสูงกว่าปี 2556 คือ
ร้อยละ 80 ภาพรวมร้อยละ 94 ดังนั้น จังหวัดได้มีคาสั่ง ที่ 2161/2556 ลงวันที่ ๗
ตุลาคม 2556 แต่งตั้งคณะทางานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2557 โดยมี
รอง ผวจ.มห. (นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร) เป็นประธาน เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามเปูาหมาย
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2557
รับทราบ
๓.๘ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา (สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด)
การขึ้ น ทะเบี ย นเกษตรกรผู้ ปลู กยางพาราตามโครงการแก้ ไขปัญ หายางพาราทั้ง ระบบ
ปี ๒๕๕๗ ความคืบหน้าในการดาเนินโครงการฯ
๑. การรั บ ขึ้น ทะเบี ย นเกษตรกรผู้ ป ลู ก ยางพารา ส านั กงานเกษตรอาเภอทุ ก อ าเภอได้
ดาเนินการมาแล้วตั้งแต่วันที่ ๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขยายเวลาอีก ๑๕ วัน จนถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
๒. มีเกษตรกรขึ้นทะเบียน จานวน ๒๒,99๗ ครัวเรือน พื้นที่ปลูก ๒24,225 ไร่ พื้นที่เปิด
กรีด ๑๔๒,๗๔๐ ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่มีเอกสาร
ครบถ้ว นถูกต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีดซึ่งประกอบด้ว ย ปลัด อบต./
เทศบาล กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ ธกส. เกษตรตาบล และเจ้าหน้าที่สานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทาสวนยาง ซึ่งจะร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ เปิดกรีดทุกแปลง (ดาเนินการแล้ว
เสร็จภายใน ๓๐ วัน หลังจากรับคาร้องขอขึ้นทะเบียน)
๓. หลังผ่านการตรวจสอบ คณะกรรมการฯ จะส่งรายชื่อให้สานักงานเกษตรอาเภอเพื่อออก
ใบรับรองให้เกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบ (ให้เสร็จภายใน ๑๕ วัน หลังจากการตรวจสอบ)
๔. หลังจากออกใบรับรองและเกษตรกรได้รับใบรับรองเกษตรกรแล้ ว ระบบจะรายงาน
ข้อมูลเกษตรกรให้ ธกส. สานักงานใหญ่ เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรง
๕. เมื่อเกษตรกรผ่านการตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีดแล้วให้ส่งบัญชีเงินฝาก ธกส. ให้สานักงาน
เกษตรอาเภอเพื่อบันทึกข้อมูลและรับโอนเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์
ขอให้ตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบ รัดกุมและถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
รับทราบ

การค้าภายในจังหวัด

ประธาน
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พาณิชย์จังหวัด

-10๓.๙ โครงการรับจานาข้าวเปลือก (สานักงานการค้าภายในจังหวัด)
ผลความคืบหน้าของการดาเนินโครงการฯ รอบ 56/57
1. คณะอนุกรรมการติดตามกากับดูแลการรับจานาข้าวระดับจังหวัดได้ประชุมเมื่อวันที่
๘ ตุ ล าคม ๒๕๕๖ เพื่ อ วางระบบการจ าน าในจั ง หวั ด และได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะท างาน
เพื่อดาเนินงานตามโครงการจานวน ๓ ชุด คือ
๑) คณะทางานติดตามกากับดูแลการรับจานาระดับจังหวัด
๒) คณะทางานติดตามกากับดูแลการรับจานาระดับอาเภอ
๓) เจ้าหน้าที่ประจาจุดรับจานาข้าวเปลือก
2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ แล้ว ๔๒,๑๑๒ ครัวเรือน
ผ่านการประชาคม ๖,๒๘๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๕ มีพื้นที่ปลู ก ๘๒,๕๑๙ ไร่
ผลผลิต ๒๙,๓๓๓ ตัน
3. ผลการรับสมัครโรงสี ปรากฏว่าไม่มีโรงสีในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารสมัครเปิดเป็นจุดรับ
จานาฯ แต่มีโรงสีจากต่างจังหวัดประสงค์ขอเปิดดาเนินการ ได้แก่
อาเภอเมืองมุกดาหาร 3 จุด คือ
๑) จุดสหกรณ์การเกษตรเพื่อลูกค้า ธ.ก.ส. เมืองมุกดาหาร จากัด (สกต.)
๒) จุดโรงสีสมบูรณ์สหกิจ
๓) โรงสีมุกธัญญา (ยังไม่ผ่าน)
อาเภอดอนตาล 2 จุด คือ
๑) จุดสหกรณ์นิคมดอนตาล จากัด
๒) จุดสหกรณ์นิคมดอนตาล ๒ จากัด
อาเภอคาชะอี 1 จุด โรงสีเจริญทรัพย์
ทั้ง ๖ จุด คณะทางานกากับติดตามฯ ได้ตรวจความพร้อม เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เป็นการเปิดนอกพื้นที่จังหวัด และจังหวัดต้นทางที่เป็นที่ตั้งโรงสีได้ตรวจสอบคุณสมบัติและ
เห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการแล้ว สาหรับการเปิดรับจานาในจังหวัด คณะอนุกรรมการฯ
ระดั บ จั ง หวั ด ได้ ป ระชุ ม เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ ตุ ล าคม ๒๕๕๖ และมี ม ติ ใ ห้ แ จ้ ง อคส.และ
ฝุายเลขานุการ กขช. เพื่ออนุมัติให้เปิดจุดดังกล่าวแล้วจะได้แจ้งอาเภอเพื่อแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ประจาจุด และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้ทราบต่อไป
ปัญหาและอุปสรรค
หนั งสื อรั บรองเกษตรกรมีช่ว งระยะเวลาในการจานาก่อน หรือหลั ง ๓๐ วัน กรณีจานา
ใบประทวน และ ๖๐ วัน สาหรับการจานาในยุ้งฉางเกษตรกร นับถัดจากวันที่เก็บเกี่ยว
ที่ ร ะบุ ใ นหนั ง สื อ รั บ รองเกษตรกรตามหลั ก เกณฑ์ ใ หม่ ซึ่ ง เกษตรกรอาจจะยั ง ไม่ เ ข้ า ใจ
โดยสานักงานเกษตรจังหวัด สานักงานเกษตรอาเภอ ควรทาความเข้าใจให้แก่เกษตรกร
ขอให้ตรวจสอบความถูกต้อง ในเรื่องหนังสือรับรอง และการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดรับซื้อ/จุด
รับจานา
รับทราบ
๓.๑๐ รายงานการค้าชายแดน ประจาเดือนกันยายน ๒๕๕๖ (สานักงานพาณิชย์จังหวัด)
๑. มูลค่าการค้ารวม
-เดือนกันยายน 2556 มีมูลค่า 5,162.20 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 117.22 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.22 (ส.ค.56 = 5,279.42 ล้านบาท)
-ระยะ 9 เดือนของปี 2556 (ม.ค.- ก.ย.) มีมูลค่า 45,013.01 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
31,152.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.90 (ม.ค.-ก.ย.55 = 76,165.35 ล้านบาท)
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๒. การส่งออก
-เดือนกันยายน 2556 มีมูลค่า 2,885.85 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 422.81 ล้าน
บาท หรือคิดเป็น 12.78 % (ส.ค. 56 = 3,308.66 ล้านบาท)
-ระยะ 9 เดือนของปี 2556 (ม.ค.-ก.ย.) มีมูลค่า 26,505.83 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
22,462.05 ล้านบาท หรือคิดเป็น 45.87 % (ม.ค.-ก.ย.55 = 48,967.88 ล้านบาท)
-สิ น ค้ า ส่ ง อ อก ที่ ส าคั ญ เรี ยง ตา ม ล า ดั บ มู ล ค่ าห มว ดสิ น ค้ า กา รส่ ง ออ ก ได้ แ ก่
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟูา สินค้ากสิกรรม สินค้าเชื้อเพลิง และยานพาหนะ
๓. การนาเข้า
-เดือนกัน ยายน 2556 มีมูล ค่า 2,276.35 ล้ านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อ น
305.59 ล้านบาท หรือคิดเป็น 15.51 % (ส.ค.56 = 1,970.76 ล้านบาท)
-ระยะ 9 เดือนของปี 2556 (ม.ค.-ก.ย.) มีมูลค่า 18,507.18 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
8,690.29 ล้านบาท หรือคิดเป็น 31.95 % (ม.ค.-ก.ย.55 = 27,197.47 ล้านบาท)
-สิ น ค้ า น าเข้ า ที่ ส าคั ญ เรี ย งตามล าดั บ มู ล ค่ า หมวดสิ น ค้ า การน าเข้ า ได้ แ ก่ สิ น ค้ า แร่
ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟูา สิ่งทอ และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
๔. ดุลการค้า
-เดือนกันยายน 2556 มีมูลค่า 609.50 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 728.40 ล้าน
บาท หรือคิดเป็น 54.44 % (ส.ค.56 = 1,337.90 ล้านบาท)
-ระยะ 9 เดือนของปี 2556 (ม.ค.-ก.ย.) มีมูลค่า 7,998.65 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
13,771.76 ล้านบาท หรือคิดเป็น 63.26 % (ม.ค.-ก.ย.55 = 21,770.41 ล้านบาท)
๕. มูลค่าการค้าผ่านแดน
-การค้าผ่านแดนรวม เดือนกันยายน ๒๕๕๖ มีมูลค่า ๔๕๕.๒๑ ล้านบาท ลดลงจาก
เดือนก่อน ๓๕.๗๘ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๗.๒๙ (ส.ค.๕๖ = ๔๙๐.๙๙ ล้านบาท)
-การค้าผ่านแดนขาออก เดือนกันยายน ๒๕๕๖ มีมูลค่า ๒๗๗.๔๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
เดือนก่อน ๑๕.๐๑ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕.๗๒ (ส.ค.๕๖ = ๒๖๒.๓๙ ล้านบาท)
-การค้าผ่านแดนขาเข้า เดือนกันยายน ๒๕๕๖ มีมูลค่า ๑๗๗.๘๑ ล้านบาท ลดลงจาก
เดือนก่อน ๕๐.๗๙ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๒ (ส.ค.๕๖ =๒๒๘.๖๐ ล้านบาท)
รับทราบ
๓.๑๑ งานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร)
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ ม อบหมายให้ ด าเนิ น การจั ด งาน
ศิล ปหั ตถกรรมนั กเรียนครั้งที่ ๖๓ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
(Good Thinkers, Good Morality, Ensuring Greatness) ในนามจังหวัดมุกดาหารและ
จังหวัดนครพนม มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเจ้าภาพหลัก ได้แก่ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ เขต ๒ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
และจังหวัดนครพนม
วัต ถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ นักเรียนได้พั ฒ นาความรู้ ความสามารถอันจะส่งผลให้
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และปลูกฝังคุณธรรมสานึกในความเป็น
ชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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-12จานวนทีมที่ร่วมแข่งขัน/ร่วมกิจกรรม
เขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วมงาน รวมทั้งสิ้น ๗๗ เขต แยกเป็น
๑) ระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส
จานวน ๖๑ เขต
๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
จานวน ๑๕ เขต
๓) โรงเรียนพิการเฉพาะทาง
จานวน ๑ เขต
กาหนดการจัดงาน กาหนดการจัดงานระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัด
มุกดาหารและจังหวัดนครพนม สถานที่แข่งขันในจังหวัดมุกดาหารจะกระจายอยู่หลายแห่ง
ได้แก่ สนามศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติจังหวัดมุกดาหาร
สนามกี ฬ ากลางและโรงยิ ม เนเซี ย มจั ง หวั ด มุก ดาหาร และโรงเรี ย นในเขตอ าเภอเมื อ ง
มุกดาหาร อาเภอดอนตาล อาเภอนิคมคาสร้อย อาเภอคาชะอี และอาเภอหว้านใหญ่
ส่วนจังหวัดนครพนม ก็จัดในลักษณะกระจายเช่นกัน พิธีเปิด วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
เวลา ๑๖.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ลานกันเกรา เขื่อนริมโขง อาเภอเมือ ง จังหวัดนครพนม พิธี
ปิดและมอบธงแก่เจ้าภาพปีถัดไป วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจ กรรมในการจั ดงาน กิจกรรมหลักในการจัดประกวด/แข่งขันในงานศิล ปหั ตถกรรม
นักเรียนครั้งนี้ แบ่งเป็น ๔ กิจกรรม ได้แก่
๑) กิจ กรรมประกวดและแข่ ง ขัน ด้ านวิ ช าการ ทั้ง ระดั บ ประถมศึ กษาและมัธ ยมศึ ก ษา
จานวน ๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๓ กิจกรรม รวม ๑๑๕ กิจกรรมหลัก ๖๓๙ กิจกรรมย่อย
๒) กิจกรรมถนนคนเรียน เป็นการจัดนิทรรศการแสดงผลงานครู นักเรียน จัดที่จังหวัด
นครพนมบริเวณพิธีเปิด
๓) กิจกรรมท่องโลกการศึกษา เป็นการนานักเรียนเขตละ ๒ คน และครูเขตละ ๑ คน รวม
๒๘๐ คน ไปแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร และในคืนวันที่ ๑๐
ตุลาคม ๒๕๕๖ จะนอนค้างคืนที่โฮมสเตย์ บ้านภู อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
๔) กิจกรรมการแข่งขันรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS เป็นการประกวดผลงานของ
ผู้บริหารเขต บุคลากรในสานักงาน ผู้บริหาร ครู ทั้ง ๙ กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สถานที่ประกวดทั้งจังหวัดนครพนมและมุก ดาหาร สาหรับจังหวัดมุกดาหารจะใช้สถานที่
โรงแรมพลอยพาเลซและโรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล เป็นสถานที่ประกวด ส่ ว น
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมประกวดและแข่งขันด้านวิชาการ มีนักเรียนและครูผู้ควบคุมเข้า ร่วม
ทั้งสองจังหวัด จานวน ๑๒๘,๙๗๔ คน ยังไม่รวมคณะกรรมการตัดสิน คณะกรรมการ
ดาเนินงาน ผู้ปกครอง ผู้ติดตามการแข่งขัน และพ่อค้าประชาชน
ขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ และร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดี
รับทราบ
๓.๑๒ การรับสมัครกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาจังหวัดมุกดาหาร
(สานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาจังหวัดมุกดาหาร)
ส านั ก งาน ป.ป.ช.ประจ าจั ง หวั ด จะเปิ ด รั บ สมั ค รกรรมการปู อ งกั น และปรามปราม
การทุจริตประจาจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ถึง วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ สานักงาน ป.ป.จ.มห. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
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1. ผู้ ส มัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ ามตามแนบท้ายประกาศ และไม่เป็น
ผู้สมัครกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตประจาจังหวัดอื่นอยู่ในขณะเดียวกัน
2. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อประธานกรรมการสรรหากรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจาจังหวัดมุกดาหาร โดยใช้ใบสมัครตามแบบ ป.ป.จ. ๒๖
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๑๓ ผลการเลือกตั้งสมาชิกและผู้บริหาร อปท. (สานักงาน กกต.จ.มห.)
ผู้แทน ผอ.กกต.จ.มห. สรุปผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร (กรณีครบวาระ) ดังนี้
ลาดับที่ ๑ นางมลัยรัก ทองผา ได้คะแนน ๔๘,๙๗๙ คะแนน
ลาดับที่ ๒ นายสมประดิษฐ์ ไตรยวงค์ ได้คะแนน ๔๒,๙๒๕ คะแนน
ลาดับที่ ๓ นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ ได้คะแนน ๔๐,๔๐๕ คะแนน
ลาดับที่ ๔ นางเรือนแก้ว ศรีหาคิม ได้คะแนน ๒๗,๓๐๓ คะแนน
สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ดังนี้
ลาดับที่ ๑ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ ได้คะแนน ๗,๘๐๒ คะแนน
ลาดับที่ ๒ นายภูมนิ ทร์ สิเนหะวัฒนะ ได้คะแนน ๖,๕๒๘ คะแนน
ลาดับที่ ๓ นายธีรศักดิ์ ดาวมุกดา ได้คะแนน ๘๖๓ คะแนน
สรุ ปผลการใช้สิทธิ เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และหรื อ ผู้บริ หารท้องถิ่น ของจังหวัด
มุกดาหาร ซึ่งเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. จานวน 14 แห่ง มีการเลือกตั้งไปเมื่อวันที่
19 ตุล าคม 2556 มีผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 76.3 บัตรดีร้อยละ 96.83 บัตรเสียร้อยละ
3.17 สาหรับการเลือกตั้งนายก อบต. จานวน 12 แห่ง เป็นผู้เคยดารงตาแหน่งผู้บริหาร
มาแล้ว 2 แห่ง และยังไม่เคยดารงตาแหน่ง 10 แห่ง
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๑๔ โครงการทอดกฐินแก่วัดที่ไม่มีเจ้าภาพจังหวัดมุกดาหาร ประจาปี ๒๕๕๖
(สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร)
ผอ.สนง.พระพุทธฯ
1. จังหวัดได้จัดทาโครงการถวายกฐินแก่วัดที่ไม่มีเจ้าภาพ ปี ๒๕๕๖ ตามมติมหาเถรสมาคม
ที่ ๑๙/๒๕๕๖ มติที่ ๒๙๘/๒๕๕๖ เพื่อช่วยเหลือวัดที่ไม่มีเจ้าภาพกฐินและเพื่อเป็นการทานุ
บารุ งส่ งเสริ มพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
และสมเด็ จ พระญาณสั ง วร สมเด็ จ พระสั ง ฆราชฯ ก าหนดทอดถวาย ในวั น ที่ ๑๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ วัดศรีบุญเรือง อาเภอเมือง รวมทั้งหมด ๙๒ วัด
2. กฐินสามัคคีเพื่อก่อสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติฯ กาหนดตั้งและฉลองกฐิน ในวันที่
๗ พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณหอแก้วฯ และทอดกฐินในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๑๖ โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทาบุญ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ จังหวัด
มุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗” (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด)
วัฒนธรรม จ.มห.
จั ง หวัด ได้จั ด ทาโครงการผู้ ว่า ฯ พาเยี่ ย มวัด ท าบุ ญ สื บ สานวัฒ นธรรมประเพณี วิถี พุ ท ธ
ปี ง บประมาณ ๒๕๕๗ ต่ อ เนื่ อ งจากปี ๒๕๕๖ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรส่ ว นราชการ
หน่วยงาน อปท. สถานศึกษา ผู้นาชุมชน ตลอดจนเด็ก เยาวชน ประชาชนได้มีโอกาสเข้าวัด
ทาบุญตักบาตร รับศีล ฟังธรรม ในวันธรรมสวนะ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธอันดี
งาม และรับทราบความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนการคมนาคมในทุกพื้นที่อีกด้วย

-๑๔ซึ่งปี 2557 ได้กาหนดไว้ ๑๗ ครั้ง/วัด ครั้งแรกในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ วัดศรี
มงคลเหนือฯ เทศบาลเมืองฯ สนง. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สภ.เมืองฯ อาเภอเมืองฯ
ผู้นาชุมชนในพื้นที่ ต.มุกดาหาร โรงเรียนมุกดาหาร โรงเรียนมุกดาลัย สภาวัฒนธรรมจังหวัด
โรงแรมริเวอร์ซิตี้ โรงแรมพลอยพาเลช โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล เป็นเจ้าภาพ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๑7 สรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการดาเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์
๓.๑7.๑ คณะกรรมการฝุายดาเนินการก่อสร้าง (สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด)
โยธาธิการและผังเมืองฯ การก่อสร้างพระใหญ่ฯ ปัจจุบันเป็นการก่อสร้างในระยะที่ 3 (องค์พระ และกลีบบัว) งบประมาณ
ก่อสร้าง 44,767,000 บาท ผลการก่อสร้างก้าวหน้าร้อยละ 10.33 ผลการเบิกจ่าย เบิกจ่าย
แล้ว ๒ งวด ของงานกลีบบัว เป็นเงิน 4,476,700 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๑7.๒ คณะกรรมการฝุายจัดเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินบริจาค (สานักงานคลังจังหวัด)
คลัง จ.มห.
สรุปยอดเงินบริจาค ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2556 รายรับ ทั้งสิ้น 52,395,423.34 บาท เงิน
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 50,243,622.39 บาท เงินคงเหลือ 2,151,800.95 บาท
ประธาน
รายจ่ายเห็นชัดเจน แต่รายรับโดยเฉพาะกล่องรับบริจาค มีการจัดการอย่างไร ปัจจุบันมีกล่อง
รับบริจาคอยู่เท่าใด มีวาระการเปิดกล่องรับบริจาคอย่างไร และใครมีหน้าที่เปิดกล่องรับบริจาค
ผู้แทน ป.จ.มห.
มีคณะกรรมการเปิดกล่องรับบริจาคประกอบด้วยที่ทาการปกครองจังหวัด สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด คุณวรลักษณ์ฯ และคุณจันทร์เพ็ญฯ มีวาระการเปิดกล่องรับบริจาคประมาณเดือนละ
1 ครั้ง หากมีกิจกรรมการกุศลหรือประเพณีที่เกี่ยวข้องก็จะเปิดกล่องรับบริจาคด้วย
คุณวรลักษณ์ฯ
ปัจจุบันมีจานวน 12 กล่อง คือ อาเภอละ 1 กล่อง รวม 7 กล่อง และวัดริมแม่น้าโขง ๕ กล่อง
ประธาน
ขอให้ที่ทาการปกครองกาหนดวาระในการเปิดตู้รับบริจาคอย่างชัดเจน
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๑7.๓ คณะกรรมการฝุายจัดหารายได้ (ที่ทาการปกครองจังหวัด)
ผู้แทน ป.จ.มห.
มติที่ ป ระชุม คณะกรรมการฝุ า ยจั ดหารายได้เมื่ อวั นที่ 7 ตุล าคม 2556 ปั จจุ บันเหรี ยญฯ
เหลืออยู่ประมาณแสนกว่าเหรียญฯ จึงมอบหมายให้ฝุายเลขานุการประสานกับวัดวิเวกวัฒนา
ราม เพื่อนาไปให้ประชาชนเช่าบูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงพิธีพระราชทานเพลิงฯ ซึ่งจังหวัด
ได้มีหนังสือขอสถานที่ในการดาเนินการดังกล่าวภายในบริเวณวัด ขณะนี้วัดยังไม่ตอบรับ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธาน
ขอเพิ่มเติมเรื่องที่ ๑. รัฐบาลได้กาหนดให้ ไว้ทุกข์แด่สมเด็จพระสังฆราชฯ 30 วัน โดยไว้
ทุกข์ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 จึงขอให้แต่งกายไว้ทุกข์ หากไม่แต่งเครื่องแบบ ควร
แต่งเครื่องแต่งกายไว้ทุกข์ด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
เรื่องที่ 2. เรื่องการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ในพิ ธีพ ระราชทานเพลิ งศพหลวงปูุจ าม มหาปุญ โญ ซึ่ง จะเสด็จ มาในวั นที่ ๕ มกราคม
2557 แต่กาหนดการหมายเดิมในวันที่ 18 มกราคม 2557 จะให้ ปฏิบัติอย่างไร ซึ่ง
สานักงานจังหวัดกาลังประสานงานในรายละเอียด ขณะนี้มีความก้าวหน้าอย่างไรหรือไม่
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ได้ประสานกองพระราชพิธี สานักพระราชวังแล้ ว การแต่ง ตั้งคณะกรรมการมอบหมาย
ภารกิจภายในพื้นที่จังหวัดสามารถดาเนินการได้เลย ส่วนกาหนดการต้องรอส่วนล่วงหน้า
มาตรวจพื้นที่ก่อน ซึ่งสานักงานจังหวัด พร้อมด้วย ผอ.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
วั ฒ นธรรมจั ง หวั ด ผอ.อุ ทิ ศ ผิ ว ข า และรั ก ษาการนายอ าเภอค าชะอี ได้ ร่ ว มหารื อ กั บ
พระครูบาแจ๋ว เจ้าอาวาสวัดวิเวกวัฒนาราม เพื่อร่วมกันร่างกาหนดการ เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงหมายรับสั่งฯ จากเดิมวันที่ 18 มกราคม 2557 เปลี่ยนเป็นวันที่ 5 มกราคม
2557 ซึ่งท่านรองสรสิทธิ์ฯ ได้กาชับให้จัดทาร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อมอบหมาย
ภารกิจ และกาหนดนัดประชุมให้ทันภายในกลางเดือนพฤศจิกายน 2556
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธาน
เรื่องที่ 3 เรื่องที่ให้ พม.จ.มห. แถลงเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ยากจน เจ็บปุวยอนาถา ใน
เดือนนี้ ไม่มีการแถลง เดือนต่อไปให้ นามาแถลงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบด้วย และให้
ประชาสัมพันธ์กองทุนช่วยเหลือผู้ยากจน เจ็บปุวย อนาถา ซึ่งกองทุนนี้จังหวัดจัดตั้งอยู่ที่
พม.จ.มห. ขอให้ พม.จ.มห. ประชาสัมพันธ์ไปยังส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ เชิ ญ
ชวนให้มาบริจาคสมทบกองทุน เพื่อนาเงินกองทุนดังกล่าวไปช่วยเหลือ ผู้ยากจน อนาถาใน
ส่วนที่ราชการไม่สามารถเบิกจ่ายให้ได้
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องอื่น ๆ
ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนา ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน มห. ขอเรียนเชิญทุกท่านไปเยี่ยมชม
อาชีพราษฎรฯ
ศูนย์ฝึกฯ และประสานขอใช้บริการสถานที่ประชุม ฝึกอบรม มีหอพักประมาณ 100 คน
โดยคิดค่าใช้จ่ายไม่แพง
เกษตรและสหกรณ์ฯ ขอแจ้งกาหนดการวางพานพุ่มเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน
พระบิดาแห่งฝนหลวง วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
พลังงาน จ.มห.
ขอประชาสัมพันธ์โครงการผลิตพลังงานไฟฟูาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจ
เข้าร่วมโครงการ โดยติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้าน แล้วเสนอขายพลังงานให้แก่การ
ไฟฟูาฯ
ประธาน
ควรประสานงานกับอาเภอเพื่อให้นายอาเภอแจ้งในที่ประชุมให้กานัน ผู้ใหญ่บ้านได้รับรู้และ
เข้าใจข้อมูลในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และไม่ถูกเอาเปรียบ
รอง ผวจ.มห.
เดือนพฤศจิกายน ธันวาคม เป็นฤดูหนาวขอฝากอาเภอติดตาม ดูแล เฝูาระวังไม่ให้เกิด
(นายธวัชชัยฯ)
ความยากลาบากเนื่องจากภัยหนาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ คนชรา และคนอนาถา
ประธาน
สารวจข้อมูลกลุ่มเปูาหมายที่จะช่วยเหลือ ขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอาเภอทุกอาเภอ
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุม
เวลา ๑๒.15 น.
(นายเอกอุระ มีประเทศ)
นิติกรปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

