รายงานการประชุม
ติดตามความคืบหนาการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน/รองทุกข
ของสวนงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ครั้งที่ 5/2562
วันจันทรที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมดอกชางนาว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ผูมาประชุม
1. นายชยันต ศิริมาศ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา
3. นายธรรมนิตย นาสําแดง
4. พ.ท.สุรัช จันทรพวง
5. นายธนูฤทธิ์ วะชุม

ผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร /ประธาน
รองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร/ผูอํานวยการศูนยดาํ รงธรรมจังหวัด
แทน ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
แทน รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร (ท.)
แทน อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
6. พ.ต.อ.ประกอบ บัวนวล
แทน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
7. นายสุพงษ รักษศรีทอง
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
8. นายวัฒนศักดิ์ แสนโสม
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
9. นายชาติอุบล เอื้อกิจ
แทน เจาพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
10. นายกฤตวิทย พิมพทองงาม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
11. นายเสรี ตุมออน
ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
12. นายวีระพล เทพากรณ
แทน หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
13. นางสาวลลิตา สรอยสิงห
แทน ขนสงจังหวัดมุกดาหาร
14. นายวิโรจน ตะตองใจ
แทน ผูอํานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
15. นางสาวเสาวณี วรเพชร
แทน ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
16. นายประชิต แกวประเสริฐศรี แทน นายดานศุลกากรมุกดาหาร
17. นายสมจิตร ศิริภธู ร
แทน ผูอํานายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
จังหวัดมุกดาหาร
18. นายสุพชิ ัย หลาสกุล
ประชาสัมพันธจังหวัดมุกดาหาร
19. นางสาวจินตนาภรณ คลองดี แทน พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยจงั หวัดมุกดาหาร
20. นายกุนจันทร สิงหสุ
แทน สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
21. นายชลวิทย นามจันทรา
แทน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดมุกดาหาร
22. นายกําธร คร่ําสุข
แทน ทองถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
23. พ.ต.ท.ณรงค สิตวงษ
แทน ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองมุกดาหาร
24. นายรณรงค สินทรัพย
แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมุกดาหาร
25. นายอดุล ศิรมิ ันต
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
26. นายกนก ศรีวิชัยนันท
นายอําเภอเมืองมุกดาหาร
27. วาที่ ร.ต.หญิงณัฎทริกา สุวรรณศรี แทน นายอําเภอคําชะอี
28. นายอาคม ภูศรีสม
แทน นายอําเภอดอนตาล
29. นางสาวชญานันท สุภาษร แทน นายอําเภอนิคมคําสรอย
30. นายกิตติวัฒน ปททุม
แทน นายอําเภอดงหลวง
31. นายจักรพันธ อาจวิชัย
แทน นายอําเภอหนองสูง
/ 32. สิบตํารวจ...

32. สิบตํารวจโท พิชัย จงสีหา
33. นายพนมเทียน เผาหอม
34. นายขันชัย สีนอร
ผูไมมาประชุม
หัวหนาสํานักงานจังหวัดมุกดาหาร

-2แทน นายกเทศมนตรีตาํ บลคําปาหลาย
แทน ปองกันจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.กลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ติดราชการ

ผูเขารวมประชุม
1. นายวันชัย ประยงคหอม
2. ด.ต.พรอมพงศ มาพงษ
3. นายเอกอุระ มีประเทศ
4. นางสาวภิญญาพัชญ พรหมทา
5. นายอภัย สุพร
6. นายชนายุทธ สุขสมาน

เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
นิติกรชํานาญการ สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
นายชางสํารวจอาวุโส เทศบาลเมืองมุกดาหาร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
7. นางสาวสุวณี เทพศรีหา
เจาหนาที่วิเคราะหผังเมือง
8. นายวุฒิไกร แกระหัน
นักทรัพยากรบุคคล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
9. นางสาวจุรีพร แสนนาม
สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดมุกดาหาร
10. นางสาวพรชิตา มูลพรม
สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดมุกดาหาร
11. นายวิธวินท สมสื่อ
สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดมุกดาหาร
12. นางสาวประมาพร กุจะพันธ ศูนยใหบริการ SME ครบวงจร จังหวัดมุกดาหาร
13. นางสาวปริตา มงคลสวัสดิ์ ศูนยใหบริการ SME ครบวงจร จังหวัดมุกดาหาร
14. นางสาวทานตะวัน กลางประพันธ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
15. นางสาวสุกานดา ศรีวาที นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดมุกดาหาร
16. นายกิตติกร ถิระอัมพรพิชญ เจาหนาที่ประจําศูนยดํารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
17. นายณัฐวร อุดรไสว
เจาหนาที่ประจําศูนยดํารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
18. นายคมสัน ลายทอง
เจาหนาที่ประจําศูนยดํารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
19. นายเกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ เจาหนาที่ประจําศูนยดํารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
20. นายศราวุฒิ แสนสุพันธ
เจาหนาที่ สคบ.จังหวัดมุกดาหาร
21. นางสาวธิดารัตน จันทพันธ เจาหนาที่ สคบ.จังหวัดมุกดาหาร

เริ่มประชุมเวลา

เวลา 13.58 น.
- เมื่อที่ประชุมพรอมแลว ประธานไดกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมตางๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ในยุคปจจุบัน เรื่องรองเรียนรองทุกขบางเรื่องจะไมผานมาทางระบบ แตจะปรากฏทาง
สื่อมวลชน สื่อโซเซียลมีเดียเพราะปจจุบันเปนสังคมขอมูลขาวสารแลว เมื่อมีประเด็นทาง
สื่ อมวลชนก็ ตองมี ก ารชี้ แจงให ผู บั งคั บ บั ญชาทราบ การปฏิ บั ติ หน า ที่ ของสว นราชการ
ทุกสวนราชการนั้นอยูภายใตสายตาของประชาชน สําหรับในดานความมั่นคงก็เปนหนาที่ของ
/ กองอํานวย...

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ฝายเลขานุการ

มติที่ประชุม

-3กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร (กอ.รมน.จว.ม.ห.) ดังนั้น ขอให
ศูนยดํารงธรรมฯซึ่งทํางานเกี่ยวของกับประชาชน ตองฟงเสียงสะทอนจากประชาชนและ
สื่อมวลชนวามียังมีขอบกพรองอยางไรและจะดําเนินการอยางไรใหประชาชนพึงพอใจ
รับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562
- รายงานการประชุมติด ตามความคืบ หนา การแก ไ ขปญ หาเรื่อ งรอ งเรี ย น/รอ งทุก ข
ของสวนงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดมุกดาหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ ครั้งที่ 4/2562
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 มีจํานวน 12 หนา ที่ประชุมมีขอเสนอ/ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
หรือไม หากตรวจสอบความถูกตองแลวไมมีการแกไขก็ขอใหรับรองรายงานการประชุม
ดังกลาว
รับรองรายงานการประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมฯ
3.1 สืบเนื่องจากการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562
ฝายเลขานุการ
3.1.1 คัดคานการขอประทานบัตรทําเหมืองแรของบริษัท ทรีมาเธอร เทรดดิ้ง จํากัด
1) ความคืบหนาในประเด็นคณะกรรมการฯของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล อมให รวบรวมข อเท็ จจริง ใหมเกี่ ยวกั บข อร องเรียนของราษฎร เนื่ องจากพื้ น ที่
เหมืองแรอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ
ผอ.ทสจ.มห.
- การรวบรวมขอมูลไดประมวลขอมูลในเรื่องของการคัดคานและการขออนุญาตใชประโยชน
(แทน)
ซึ่งราษฎรคัดคานในดา นทรัพ ยากรธรรมชาติจะเสีย หายและวิตกกังวลในเรื่องของพื้นที่
ที่เ ปนแหล ง น้ํา ซับ ซึ ม โดยการประมวลผลจะเพิ่มเติ ม ขอมู ลในเรื่ องการลงพื้ นที่ สํ ารวจ
แหล ง น้ํ า ซั บ ซึ มเมื่ อสั ป ดาห ที่ผ า นมา เพื่ อ นํ า เสนอคณะกรรมการฯให เ ห็ น ชั ด เจนว า
ผูคัดคานมีความกังวลอยางยิ่ง เนื่องจากบริเวณโดยรอบเปนแหลงตนน้ําและมีผลกระทบ
ตอพื้นที่ทําการเกษตร
2) ความคืบหนาประเด็นการรับฟงความคิดเห็นของราษฎรผูที่อาจไดรับผลกระทบใน
พื้นที่รัศมี 500 เมตร
อุตสาหกรรมจังหวัด - สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร อยูระหวางดําเนินการในขั้นตอนการขอรายชื่อ
มุกดาหาร (แทน)
ราษฎรที่อาศัยอยูใกลเคียงกับ แหลงขอประทานบัตร ในพื้นที่อําเภอเมืองมุกดาหารและ
อํ า เภอดงหลวง ทั้ ง นี้ เมื่ อ วั น ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ราษฎรกลุ ม อนุ รั ก ษ น้ํ า ซั บ
คําปา หลายไดยื่นหนังสือรองเรียนขอใหยกเลิกประชาคมหมูบานอันเปนเท็จ ซึ่งปจจุบัน
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหารไดมีหนังสือเสนอไปยังกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแรเพื่อพิจารณาในขั้นตอนตอไป
ประธาน
- มีหนวยงานใดตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติมหรือไม ถาไมมีเชิญประเด็นตอไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.1.2 ขอใหต รวจสอบการประกอบกิจ การทํา เหมือ งแรข องหา งหุนสว นจํา กั ด
ทา ทรายทรัพ ยท รายทอง 2001
- ความคืบหนาประเด็นการพิจารณาเพิกถอนหนังสือรับรองที่ออกใหหางหุนสวนจํากัด
ทา ทรายทรัพ ยท รายทอง 2001
ด.ต.พรอมพงษ มาพงษ - ในมติการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2562 มีมติใหสํานักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหารพิจารณา
เพิกถอนหนังสือรับรองที่นายบุญมา สุภารีย ออกใหเพื่อรับรองวาที่ดินบริเวณดังกลาว
/ มีความถูกตอง...

เจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดมุกดาหาร
(แทน)

ประธาน
อัยการจังหวัด
คุมครองสิทธิฯ (แทน)
เจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดมุกดาหาร
(แทน)
อัยการจังหวัด
คุมครองสิทธิฯ
(แทน)
ประธาน

ประธาน
มติที่ประชุม

-4มีความถูกตองตรงแปลง เพราะไมมีการลงพื้นที่รังวัด เพื่อที่จะสงใหสํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดมุก ดาหารดํา เนิน การตามขั้นตอน สํา หรับ ประเด็น เกี่ ยวกับ การเพิก ถอนขอให
สํานักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหารเปนผูชี้แจงตอไป
- เนื่องจากมติการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2562 มีม ติ ใ ห สํา นัก งานที่ ดิ นจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ยกเลิกหนังสือรับรองซึ่งออกตั้งแตป พ.ศ.2558 โดยนายบุญมา สุภารีย ในฐานะผูรักษาราชการ
แทนเจา พนัก งานที่ดิน จัง หวัด มุก ดาหาร เพื่อ นํา ไปประกอบการขอประทานบัต ร
ซึ่ง หนัง สือ ดัง กลา วออกโดยไมเ ปน ไปตามขั้น ตอนของประมวลกฏหมายที่ ดิน แตไ ด
ลงนามโดยผูมีอํา นาจ หากจะใหสํา นัก งานที่ดิน จั ง หวัด มุก ดาหารเพิ ก ถอนหนัง สื อ
ฉบั บ ดั ง กลา วเพื่อนํา ไปยกเลิก การขอประทานบั ตร ก็ อยากเรีย นให ท ราบถึ ง ปญ หาที่
ผา นมา เนื่อ งจากสํา นัก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด มุ ก ดาหารไมม ีตํา แหนง เจา พนั ก งานที่ ดิน
จัง หวัด มุก ดาหารซึ่ง วา งอยู ป ระมาณ 6-7 เดื อ น จึ ง เกรงวา จะมี ผ ลกระทบต อ
องคก รหรือ หนว ยงานที่เ กี่ย วขอ ง ซึ่ง ณ ปจ จุบั น ก็ ยัง ไมไ ดย กเลิ ก หนัง สือ ดั ง กล า ว
และไดนํา เรีย นปญ หาให เ จา พนั ก งานที่ ดิน จัง หวัดมุ ก ดาหารคนใหม ไ ดรับ ทราบแลว
โดยอยูระหวา งการพิ จ ารณา
- สํา หรับ การยกเลิก หรือไมย กเลิ ก ก็คงเปนดุล พินิจ ของกรมที่ดิน
- หนังสือรับรองฉบับนี้ออกตามกฎหมายฉบับใด
- เปนการใหขอมูลสําหรับบุคคลที่มายื่นคําขอและเปนการโตตอบหนังสือตามระเบียบงาน
สารบรรณ
- กรณีการโตตอบหนั งสือตามงานสารบรรณ ถาเปนคําสั่งทางปกครองผูมีอํานาจออกคําสั่ ง
สามารถเพิกถอนเองได ซึ่งถาจะเปนคําสั่งทางปกครองก็จะตองมีกฎหมายใหอํานาจหนาที่ผูมี
อํานาจออกคําสั่ง หากไมมีกฎหมายใหออกหนังสือรับรองนี้ ก็ถือวาเปนอันสิ้นผล
- เนื่ องจากหนั งสือสํ า คั ญฉบั บนี้ เป นสาระสํ าคัญของการยื่ นคํ าขอประทานบั ตร ซึ่งหาก
สํานักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหารมีหนังสือแจงไปยังสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
สํ า นั กงานอุ ต สาหกรรมจั งหวั ดฯ ก็ จะได รายงานไปยั งกรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและ
การเหมืองแรเพื่อพิจารณาในสวนที่เกี่ยวของ
- สําหรับประเด็นนี้ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหารพิจารณาดําเนินการตอไป
เห็นชอบตามขอสั่งการของประธาน

3.2 สืบเนื่องจากการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562
3.2.1 ได รับ ความเดือดรอนจากการกอ สรา งเขื่ อนบริ เ วณปากหวยมุ ก
(1) ความคืบ หนา ประเด็น ขอความรวมมือกรมโยธาธิการและผังเมืองเรงแกไข
ปญหาเนื่องจากอาจสงผลกระทบกับประชาชนและสิ่งปลูกสรางบริเวณดังกลาว
โยธาธิการและผังเมือง - ปจจุบันไดยกเลิกสัญญาและแจงผูรับจางรับทราบแลว พรอมทั้งไดแตงตั้งคณะกรรมการ
จังหวัดมุกดาหาร
ตรวจสอบทรัพยสินเพื่อทําการยึดทรัพยสินและจัดทําบัญชีทรัพยสินเก็บไวเปนหลักฐาน ซึ่ง
(แทน)
กรมโยธาธิการและผังเมืองไดปรับปรุงแบบใหเหมาะสมกับ สภาพปจจุบัน และจะจัดหา
ผูรับจางใหแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีผูประกอบการบางรายเขามาดูพื้นที่
ดังกลาวแลว คาดวาจะลงนามในสัญญาไดภายในวันที่ 20 กันยายน 2562 มีงบประมาณ
/ คงเหลือ...

ประธาน
มติ ที่ป ระชุ ม

-5คงเหลือ จํานวน 78,174,859 บาท (เจ็ดสิบแปดลานหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดรอย
หาสิบเกาบาทถวน)
( 2 ) ค ว า มคืบ ห นา ป ร ะ เด็น ก า ร นํ า เ ส น อ ป ญ หา ดัง ก ล า ว ใ น ที ่ ป ระ ชุม
คณะกรรมการอํา นวยการแผนปอ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย จัง หวั ด มุก ดาหาร
เพื ่อ ประเมิน สถานกา รณร ะดับ คว ามรุน แรงของภั ย พิ บ ั ต ิที ่ อ าจสง ผลกระทบ
ในวงกวา งและขอใชเ งินทดรองราชการเชิง ปอ งกั น หรือ ยั บ ยั้ งภัย พิ บัติ ก รณี ฉุ ก เฉิน ที่ มี
ผลกระทบรุนแรง
- เนื่ องจากพื้นที่โ ครงการดังกลา วยังดํา เนินการโดยงบประมาณของกรมโยธิก ารและ
ผัง เมือ งจึง ไมส ามารถใชเ งิน ทดรองราชการเชิง ป อ งกัน ฯได ดั ง นั้น ในการตัด สิ น ใจ
แกไ ขปญ หาดัง กลา วก็ ยังเปนอํา นาจของกรมโยธาธิ การและผังเมื อง
รับ ทราบ

3.2.2 ผลการดํา เนินการปองกันและแกไขปญหาวัยรุนแตงรถและขับขี่รถซิ่ง
นายกเทศมนตรี
- กรณีปญหาวัยรุนแตงรถและแขงรถซิ่ง เทศบาลเมืองมุกดาหารรวมกับสํานักงานขนสง
เมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหารและสถานีตํารวจภูธรเมืองมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบรานจําหนายอะไหล
(แทน)
รถจักรยานยนตและรานซอมรถจักรยานยนต โดยไดรับความรวมมือจากผูประกอบการเปน
อยางดี
ประธาน
- ขอชื่นชมเทศบาลเมืองมุกดาหารและเจา หนาที่ ตํ ารวจเกี่ยวกั บการจัดระเบี ยบบริเวณ
ทางเทาใหเปนไปดวยความเรียบรอย ก็ขอใหดําเนินการตอไป
ฝายเลขานุการ
- สํานักงานขนสงจังหวัดมุกดาหารและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร จะเกี่ยวของใน
ประเด็นที่เยาวชนแตงรถและแขงรถซิ่งเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา
ซึ่งการแกปญหาควรมีการบูรณาการรวมกันหลายหนวยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ขนสงจังหวัดมุกดาหาร - สําหรับรถแตงซิ่ง ผูปกครองหรือเจาของรถไดนํารถเขารับการตรวจสภาพเพื่อที่จะให
(แทน)
อุปกรณสวนควบครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด แตรถที่แตงซิ่งอาจเปนรถที่ขาดการตอภาษี
เกิน 3 ป หรือไมไดมีการชําระภาษีในปนั้นๆ
ประธาน
- สําหรับเจาหนาที่ตํารวจจะมีการตั้งดานตรวจเปนประจําอยูแลว ดังนั้น จึงใหสํานักงานขนสง
จังหวัดมุกดาหารจัดสงเจาหนาที่เขารวมประจําดานตรวจ ทั้งนี้ สามารถเปรียบเทียบปรับ
ตาม พ.ร.บ.ขนสงฯ ไดหรือไม
ขนสงจังหวัดมุกดาหาร - สามารถเปรียบเทียบปรับได
(แทน)
ประธาน
- รถแหถือวาผิดกฎหมาย กรณีดัดแปลงรถหรือไม
ขนสงจังหวัดมุกดาหาร - จังหวัดมุกดาหารมีรถแหที่จดทะเบียนประมาณ 1-2 คัน แตเรื่องของการใชเสียงตองเป น
(แทน)
อํานาจหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ สําหรับรถแหที่มีการดัดแปลงจะตองมีการขอเขียน
แบบจากวิศวกรของกรมการขนสงทางบก ซึ่งถาวิศวกรอนุมัติก็สามารถจดทะเบียนไดตามปกติ
ประธาน
- ฝากนายอําเภอทุกอําเภอกํากับดูแลและตรวจสอบพื้นที่ในความรับผิดชอบดวย
มติที่ประชุม
รับทราบ

ตํารวจภูธรจังหวัด
มุกดาหาร (แทน)

3.2.3 ผลการดํ า เนิน การรณรงคส ง เสริม ให ส วมหมวกนิร ภัย เพื ่อ ลดความ
สูญ เสีย จากอุบั ติเ หตุ
- มาตรการเกี่ยวกับการรณรงคสวมหมวกนิรภัยของตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ไดวาง
มาตรการรณรงค ปองกันและปราบปรามใหสถานีตํารวจภูธรทุกแหงในจังหวัดมุกดาหาร
/ ใชเปนแนวทาง...
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ประธาน

ใชเปน แนวทางในการปฏิบัติ แลว รายงานผลใหตํา รวจภูธ รจั งหวัดมุก ดาหารทราบทุ ก
15 วัน รวมถึงสถิติการจับกุมเกี่ยวกับหมวกนิรภัย
- จังหวัดมุกดาหารตั้งเปาสถิติการเสียชีวิตบนทองถนนไวประมาณ 95-97 ราย และมีการ
เสียชีวิตคอนขางมาก อยากใหทุกภาคสวนชวยกัน โดยเฉพาะบริเวณถนนเลี่ยงเมืองหรือ
บายพาสรอบเมือ งซึ่ ง นัก เรีย นนั กศึ ก ษาส ว นใหญ ไม ส วมหมวกนิ ร ภั ย นอกจากนี้ ถ นน
บายพาสเปนแนวลูกคลื่น จึงขอใหแขวงทางหลวงมุกดาหารพิจ ารณาวา จะดํา เนิ นการ
อยางไร ปจจุบันมีผูเสียชีวิตแลวกี่ราย
- ป 2562 ถึงปจจุบันมีผูเสียชีวิตประมาณ 90 ราย และป 2561 มีประมาณ 95 ราย

หัวหนาสํานักงาน
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
มุกดาหาร (แทน)
นายกเทศมนตรี
- การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนตนั้น
เมืองมุกดาหาร
เทศบาลเมืองมุกดาหารไดดําเนินการมาเปนปที่ 3 ซึ่งมุงเนนในเรื่องการทําความเขาใจ
(แทน)
แตสิ่ ง หนึ่ ง ที่เ ห็ น ว า ยั ง เป น ป ญ หา คือ สถานศึ ก ษา เนื่ อ งจากมี นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษาใช
รถจักรยานยนตในการเดินทางไปสถานศึกษาเปนจํานวนมาก เทศบาลเมืองมุกดาหารจึงมี
การรวมมือกับสถานศึกษาหลักๆในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลบางแหง จึงขอเสนอ
วาในการประชุมระดับจังหวัดอยากใหเชิญผูบริหารสถานศึกษามารับ ทราบ เพื่อที่จะได
ดําเนินการอยางจริงจัง
ประธาน
- ในการประชุมคณะทํางานสนับสนุนการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนระดับจังหวัด (สอจร.) สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหารไดมี
การเชิญสถานศึกษามารวมดวยหรือไม
หัวหนาสํานักงาน
- ไดเชิญสถานศึกษาเขารวม จํานวน 5 แหง
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
มุกดาหาร (แทน)
ประธาน
- สถานศึกษามีทั้งหมด 30 แหง ดังนั้น ใหเชิญมาเขารวมใหครบทั้ง 30 แหง และใหถือวา
เปนกรณีเรงดวน
ศึกษาธิการจังหวัด
- ตามมาตรการที่จะปองกันเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่โดยเฉพาะกลุมนักเรียนใน
มุกดาหาร
โรงเรียนสังกัดมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จํานวน 30
แหงมารวมประชุมปรึกษาหารือเพื่อหามาตรการใหนักเรียนขับขี่ปลอดภัย ทั้งนี้ สํานักงาน
ศึก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด มุ ก ดาหารซึ่ ง เปน หนว ยงานประสานงานยิ น ดี ที่ จ ะทํ า หนั ง สื อ เชิ ญ
ผูบริหารสถานศึกษาทั้ง 30 แหง รวมประชุมวางแผนเพื่อที่จะไดหาแนวทางหรือมาตรการ
รวมกันตอไป
ประธาน
- ใหสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหารกับศูนยอํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนน (ศปภ.) จังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมเชิญสถานศึกษา เชน มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา มาลงนามความรวมมือทางถนนภายในเดือนสิงหาคม 2562
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามขอสั่งการของประธาน
/ ระเบียบวาระ...

-7ระเบียบวาระที่ 4
ผอ.ทสจ.มห.
(แทน)

ประธาน
ผอ.ทสจ.มห.
(แทน)

ประธาน
ผอ.ทสจ.มห.
(แทน)

ประธาน
มติ ที่ป ระชุ ม

เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 การแกไ ขปญ หาที่ ดินทํา กิ นในเขตป าสงวนแห ง ชาติ “ปา ดงหมู ”
- สืบเนื่องจากปญหาที่ประชาชนหมูที่ 5, หมูที่ 13 และหมูที่ 6 ตําบลคําปาหลาย ไดเขา
ทํากินในเขตปาสงวนแหงชาติปาดงหมู แปลงที่ 2 โดยเมื่อป พ.ศ.2559 หนวยปองกัน
รักษาปาที่ มห.1 (คําปาหลาย) ไดตรวจยึดพื้นที่ประมาณ 31 แปลง ซึ่งกอนตรวจยึดไดรับ
ขอมูลจากกรมปาไมและมีการระบุขอมูลชัดเจน โดยไดแปรภาพถายเมื่อป พ.ศ.2545
เปนเกณฑ หน ว ยป องกัน รั กษาปา ฯ ไดต รวจสอบเบื้ อ งต น และทํ า ข อมู ลชี้ แ จงองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน และราษฎรที่ทํากินในบริเวณนั้นเพื่อใหผูที่บุกรุก
หรือผูที่ทํากินบริเวณดังกลาวแสดงตัวเพื่อเขาสูกระบวนการตรวจสอบ ซึ่งหากมีการเขาทํา
กินกอนป พ.ศ.2545 กรมปาไมก็จะมีโครงการจะชวยเหลือ แตปรากฏวาประชาชนผูถือ
ครองไม ไ ด ม าแสดงตั ว หน ว ยป อ งกั น รัก ษาป า ฯ จึ ง ต อ งดํ า เนิน การตามขั้ น ตอนและ
แจงความตรวจยึด
- ใหคณะทํางานฯซึ่งมีปลัดจังหวัดมุกดาหารเปนประธาน ชวยแยกกลุมใหชัดเจนวาบุคคลใด
อยูในพื้นที่จริง แยกกลุมเปา หมายใหชัดเจน ดังนั้น ในสวนที่เปนการบุกรุกโดยบุคคลที่
ไมไดอยูในกลุมเปาหมายก็ตองดําเนินการตามกฎหมายตอไป
- ไดมีการชี้แจงใหผูรอ ง/ผูคัดคานเขาใจวา หนวยปองกันรักษาปาฯมีความจําเปนตองตรวจยึด
เนื่องจากสาเหตุขา งตนที่ไ ดนํา เรียนแลว แตหากผู รอง/ผูคัดคา นจะเข า สูกระบวนการ
ตรวจสอบก็ ยิน ดี นอกจากนี้ ฝ า ยกฎหมายได แนะนํา ว า การชว ยเหลื อในเรื่ องดัง กล า ว
อาจเกินกําลังในระดับพื้นที่ แตอาจขอความชวยเหลือในดานนโยบายและชวยเหลือเฉพาะ
ผูที่ยากจนจริงๆ
- จังหวัดมุกดาหารจะใหการชวยเหลือเฉพาะผูยากไรที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตจังหวัดเทานั้น
- สํา หรั บ ความช วยเหลื อ ของรัฐ บาล คือ โครงการจั ดที่ ดิ นทํา กิ นใหชุ ม ชน ซึ่ง สํา นั ก
จัดการทรั พ ยากรป า ไม ท่ี 7 (ขอนแก น ) กรมปา ไม จะมี โ ครงการสํา รวจการถื อ ครอง
ปา สงวนในเขตอํา เภอเมือ งมุก ดาหาร และคาดว า จะดํา เนิ น การในป ง บประมาณ
พ.ศ.2562 โดยใชภ าพถา ยทางอากาศเปน ตัว เปรีย บเทีย บ เพื่อ จะใหเ กษตรกรที่ ต ก
หลนเขา สูโ ครงการชว ยเหลือที่ดินทํา กิน ตอไป
- เรื่อ งนี้ถือ วา มีผ ลกระทบต อ ภาคประชาชน เมื่อ มีก ารประชุม แล ว ให สง ข อมูล ไปยั ง
ตน สัง กัด ของสํา นัก งานทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล อ มจั ง หวัด มุก ดาหารและ
สํา นัก งานอุ ตสาหกรรมจัง หวั ดมุก ดาหาร
เห็นชอบตามขอสั่งการของประธาน

4.2 การแกไขปญหากลุมรถสามลอรับจาง (สกายแลป) มี พฤติกรรมไมเหมาะสม
รวมทั้งการจัดระเบียบกลุมรถสามลอรับจาง (สกายแลป)
ขนสงจังหวัดมุกดาหาร - จากการประชุมที่ผานมาหัวหนากลุมงานไดมีการเสนอใหจังหวัดมุกดาหารแตงตั้ง
(แทน)
คณะทํา งานในการจัดระเบียบ เนื่องจาก รถสามลอรับจาง (สกายแลป) มิไดอยู ในการ
กํากับดูแลของกรมการขนสงทางบก เปนรถที่ไมสามารถจดทะเบียนไดอยางถูกตองตาม
กฎหมาย จึงไมมีการกําหนดอัตราคาโดยสารหรือควบคุมในดานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับรถรับจาง
สาธารณะแตอยางใด
ฝายเลขานุการ
- พฤติกรรมของกลุมรถสามลอรับจาง (สกายแลป) ที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2
(มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) มีการรองเรียนวามีพฤติกรรมขมขูทํารายรางกาย หลอกลวง
/ ผูโดยสาร...

-8ผูโดยสารที่เขามาภายในประเทศไทยโดยคิดคาบริการรับสงผูโดยสารเกินราคา หามมิใหรถ
รับ จา งคันอื่นๆ เข า มารับสงผูโ ดยสาร และหา มมิให บุคคลอื่น เข า ไปจํ า หนา ยสิ น ค า ใน
บริเวณดังกลาว ซึ่งไดประสานตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหารสอบปากคําผูมีสวนเกี่ยวของ
จํานวน 5 ราย พบวา ไมมีพฤติกรรมตามที่รองเรียน
อัยการคุมครองสิทธิฯ - กรณีนี้เปนรถที่สามารถขอใบอนุญาตขับรถไดหรือไม จดทะเบียนไมไดแตทําประกัน
(แทน)
ไดหรือไม
ขนสงจังหวัดมุกดาหาร - สามารถขอรับใบอนุญาตขับรถไดแตจดทะเบียนไมได แตกรณีการซื้อ พ.ร.บ.คุมครอง
(แทน)
ผูประสบภัยจากรถฯ ตองสอบถามทาง คปภ. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยวาอยูในเกณฑที่สามารถซื้อไดหรือไม
ประธาน
- หากจะหามไมใหประกอบอาชีพนี้คงยาก แตควรจะมีการเชิ ญมาอบรมเพื่อให ปฏิบั ติ
ตามกฎ ระเบียบ
ผูกาํ กับการสถานี
- สําหรับสถานีตํารวจภูธรเมืองมุกดาหารไดทําเปนบัญชีรายชื่อคุมเพื่อปองกันอาชญากรรม
ตํารวจภูธรเมือง
และสามารถติดตามไดเมื่อกระทําความผิด ในสวนของใบอนุญาตขับขี่และ พ.ร.บ.คุมครอง
มุกดาหาร (แทน)
ผูประสบภัยจากรถฯ เจาหนา ที่ก็กระทําการตรวจสอบและจับกุมตามปกติ ตามที่ไ ดทํา
ทะเบียนคุมไวมี จํานวน 844 คัน แตมีรถวิ่งรับจางจริง จํานวน 116 คัน เทานั้น
ประธาน
- ใหสํานักงานขนสงจังหวัดมุกดาหาร สถานีตํารวจภูธรเมืองมุกดาหาร แขวงทางหลวง
มุกดาหาร ตั้งคณะทํางานขึ้นมาโดยเชิญผูขับรถรับจางมาประชุมหารือและรับทราบปญหา
ที่มีการรองเรียนและสรางกฎกติกาขึ้นมาเพื่อชวยดูแลสอดสองกันเอง
รองผูวาราชการ
- เรื่องรองเรียนเกิดที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)
จังหวัดมุกดาหาร
ซึ่งเปนพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงมุกดาหาร
แขวงทางหลวง
- ปญหาเดิม คือ รถที่มารอรับผูโดยสารจะเขาไปจอดรับที่บริเวณขาเขาประเทศไทย จะมี
มุกดาหาร (แทน)
ทั้งรถตู รถสวนบุคคล และรถยนตสามลอรับจา ง แขวงทางหลวงมุกดาหารไดแกปญหา
เบื้องตน โดยปด 1 ชองจราจร และบริเวณที่จอดรอผูโดยสารดานในก็ไมสามารถจอดได
รถทุกคันตองมาจอดรอนอกดา น และรถสกายแลปบริ เ วณสะพานมิ ตรภาพไทย-ลาว
แหงที่ 2 มีประมาณ 8-10 คัน และเปนเครือญาติกัน
นายดานศุลกากร
- ในพื้นที่ทางดานพรมแดน ดานศุลกากรมุกดาหารไดควบคุมผูโดยสารที่เดินทางเขาออก
มุกดาหาร (แทน)
อยา งรัดกุม กรณีที่มียานพาหนะอื่นที่จะเดินทางและไมเกี่ยวข องกั บผูโ ดยสาร ต องอยู
บริเวณดานนอกของดานพรมแดน คือ ประตูรั้วเทานั้น
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามขอสั่งการของประธาน
4.3 การปองกันและแก ไขปญหาเผาออยกอนสง โรงงาน รวมทั้ งรถบรรทุ กออย
น้ําหนักเกินอัตรา
อุตสาหกรรมจังหวัด - สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ไดมีการจัดประชุมเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562
(แทน)
โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหารเปนประธาน รองเลขาธิการคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทรายของกระทรวงอุตสาหกรรมเขารวมประชุมดวย พรอมทั้งไดเชิญหนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน สํานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร แขวงทางหลวงมุกดาหาร สํา นั กงาน
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร สํานักงานขนสงจังหวัดมุกดาหาร ผูแทนจากโรงงาน และผูแทน
ชาวไร อ อ ย โดยที่ ป ระชุ มมี มติ ใ ห ค ณะกรรมการชุ ด เล็ ก จั ด ทํ า แผนเกี่ ย วกั บ มาตรการ
ปองกันของแตละอําเภอเกี่ยวกับการตัดออยที่ใชแรงงานคนและเครื่องจักร สําหรับโรงงาน
ก็จะมีมาตรการแกไขเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกแกชาวไรที่ตัดออยสดและการจัดตั้ง
/ สถานีขนถาย...

ประธาน

มติที่ประชุม

-9สถานีขนถายเกี่ยวกับการซื้อออยสด พรอมทั้งมีการประชาสัมพันธใหชาวไรออยรับทราบ
ซึ่งกําลังดําเนินการขออนุมัติโครงการอยู นอกจากนี้จะมีการใหรางวัลสําหรับผู ตัดออยสด
เพื่อสรางแรงจูงใจใหเกษตรกร และในการประชุมดังกลาวรองเลขาธิการคณะกรรมการ
ออยและน้ําตาลทราย ไดพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับเครื่องจักรที่ใชในการตัดออยโดยจะประสาน
กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสินเชื่อในการซื้อเครื่องจักรตัดออยตอไป
- มีมติคณะรัฐมนตรีใหรับซื้อออยเผาไดเพียง 30% ปญ หาคือ โรงงานจะมีมาตรการ
อยางไร และถึงแมวาโรงงานจะรับซื้อออยเผาไดตามมติคณะรัฐมนตรีจริง แตการเผาออย
ก็ยังเปนสิ่งผิดกฎหมาย ซึ่งหากมีการรองเรียนเรื่องการเผาออยก็ตองมีการจับกุม ก็ขอให
หนวยงานที่เกี่ยวของสรางการรับรูใหกับประชาชนใหชัดเจน
เห็นชอบตามขอสั่งการของประธาน

4.4 การปอ งกัน และแกไ ขปญ หาประชาชนร อ งทุ ก ขถ นนชํา รุ ด ทางสื่อ สั ง คม
ออนไลนใ นช ว งฤดู ฝ นป 2562
ฝ ายเลขานุก าร
- สืบ เนื่องจากชว งฤดูฝ นของทุก ป จะมีป ระชาชนร อ งทุ ก ข เ กี่ ย วกั บ ถนนชํ า รุ ด ทาง
สื่อมวลชน สื่อโซเซียลมีเดียเปนประจํา บางจังหวัดมีการอาบน้ําที่ถนนหรือปลูกตนไม ซึ่ง
เปนภาพลักษณที่ไมเหมาะสม สวนกลางจึงใหหนวยงานเฝาติดตามเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว
จังหวัดมุกดาหารก็มีการรองทุกขทางสื่อมวลชน สื่อโซเซียลมีเดีย เชน ถนนสายบานหัวขัวโพนงาม ถนนสายบา นคําเชียงสา อําเภอนิคมคําสรอย, ถนนสายบานนาทาม ถนนสาย
บานศูนยไหม-บานคํา เขือง ขององคการบริหารสวนจังหวัดมุกดาหาร สํา หรับถนนสาย
บานหนองแตของเทศบาลตําบลคําอาฮวน เปนตน
ประธาน
- จังหวั ดมุก ดาหารสว นใหญจ ะเปน รถบรรทุกวิ่ง ทํา ให ถนนชํา รุด
ฝ ายเลขานุก าร
- ในเบื้ องตน ถา มีการรองเรีย นทางสื่ อมวลชน สื่ อ โซเซีย ลมี เ ดีย ก็ ข อให ห นว ยงานที่
รับ ผิด ชอบทํา ความเขา ใจกับ ประชาชนว า ติด ขัดอย า งไร หรือ สามารถซอมได เ มื่ อ ใด
อาจจะติดปา ยประชาสัมพั นธใ หป ระชาชนไดรับ ทราบ เพราะถ า หน ว ยงานของรั ฐ ไม
มีการตอบสนอง ประชาชนก็จ ะใชสื่อสังคมออนไลนในการรองเรียน
ผูอาํ นวยการแขวง - สํา หรับ แขวงทางหลวงมุกดาหารจะมี หมวดทางหลวงที่รับ ผิด ชอบแต ล ะเสน ทาง
ทางหลวงมุก ดาหาร หากไดรับ ขอ รองเรีย นก็จ ะประสานไปยัง หมวดทางหลวงที่ รับ ผิด ชอบโดยตรงเพื่อ
(แทน)
เขา ซอมแซมทันที
ประธาน
- ถ า หากมีก ารรอ งเรียนรองทุก ข ถ นนชํา รุดทางสื่ อ สั ง คมออนไลน ให ศู น ย ดํา รงธรรม
จั งหวัดมุก ดาหารแจ ง ประสานใหห นว ยงานที่ รับ ผิด ชอบถนนชํา รุ ดที่ มีผู ร อ งเรีย นนั้น
ตรวจสอบ หากมีง บประมาณเพีย งพอก็ข อใหดํ า เนิน การซ อ มแซม หากไม มี
ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ หร า ย ง า น ม า ที ่จ ัง ห วั ด มุก ด า ห า ร แ ล ะ จ ะ ไ ด แ จ ง ผู ร  อ ง แ ล ะ
ประชาสัมพันธท างสื่อ มวลชนตอไป
มติที่ประชุม
- เห็นชอบตามขอสั่งการของประธาน
ระเบียบวาระที่ 5
ประธาน

เรื่อง อื่นๆ
- เนื่องจากอําเภอทุกอํา เภอไดรับ ผลกระทบดานภัยแลง ในการประชุมครั้ งนี้จึงเชิญ
เกษตรจังหวัดมุกดาหารมานําเสนอขอมูลปญหาภัยแลงตอที่ประชุมฯ
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร – จากสถานการณฝนทิ้งชวงตั้งแตตนเดือนกรกฎาคม 2562 เปนตนมา ทําใหเกิดปญหา
สถานการณภัยแลงพื้นที่การเกษตรของจังหวัดมุกดาหารเป นบริเวณกวาง สําหรับขอมู ล
ภาพรวมในเรื่องพื้นทีก่ ารเพาะปลูกขาวทั้งหมดในป 2561 ประมาณ ๔๗๘,๐๐๐ ไรเศษ
/ เมื่อวันที่...
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ประธาน
นายอําเภอเมือง
มุกดาหาร

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีพื้นที่เพาะปลูกไปแลว ๓๔๖,๕๐๐ ไรเศษ คิดเปนรอยละ
๗๒.๔๔% คงเหลือพื้นที่ที่ยังไมไดเพาะปลูกประมาณ ๑๓๑,๘๐๐ ไรเศษ คิดเปน ๒๘%
ซึ่งเมื่อสองสัปดาหที่ผานมาไดประเมินสถานการณวาถาหากวาพื้นที่หรือปริมาณฝนไมตก
ภายในสองวั น ก็จ ะทํ า ใหเกิด ผลกระทบในบริเ วณกวา ง แตก็ มีส ถานการณในเชิ งบวก
เกิดขึ้นในพื้นที่คือมีฝนแตวา ปริมาณน้ํา ฝนยังไมกระจายตัว เทา ที่ ควร โดยพื้น ที่ อํา เภอ
หนองสูงตกมากที่สุด ปริมาณ ๔๕ มิลลิเมตร สําหรับอําเภอหวานใหญไมมีปริมาณฝน
ในเรื่องของมาตรการนั้น รองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา)
ไดเชิญเกษตรจังหวัดมุกดาหาร, ผูอํานวยการโครงการชลประทานมุกดาหารและหัวหนา
สํา นั กงานปอ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย จัง หวัดมุ กดาหาร รว มหารื อวา ในส ว นของ
หนวยงานที่เกี่ยวของจะดําเนินการอยางไร ซึ่งในเบื้องตนไดหารือกับผูอํานวยการโครงการ
ชลประทานมุ กดาหารวา ในพื้นที่ที่มีน้ํา ซึ่ง สามารถที่จ ะสู บ ได ก็จ ะใชเ ครื่ องสู บ น้ํา ของ
โครงการชลประทานฯ ซึ่งมีขนาด 9 นิ้ว จํานวน 8 เครื่อง โดยจะมีการกําหนดจุดสูบน้ําใน
แตล ะอํ า เภอ สํ า หรั บ เรื่ องเงื่อ นไขของเครื่อ งสูบ น้ํ า กรณีเ ป น เขตสู บน้ํ า ของโครงการ
ชลประทานฯ โครงการชลประทานฯก็ จ ะรั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งค า น้ํ า มั น ค า เคลื่ อ นย า ย
คาแรงงานผูควบคุมงานตางๆ ในสวนนอกเขตชลประทาน เพื่อเปนการปองกันและแกไข
ปญหากรณีเรงดวน ก็จะสํารองคาใชจายไปกอน แตถาสูบน้ําในระยะยาวกรณีนอกเขต
ชลประทานก็อาจจะตองรบกวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสวนที่เกี่ยวของ ในสวน
ของจังหวัดมุกดาหาร รองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา)
ไดมีขอสั่งการใหตั้งวอรรูม (War Room) ศูนยปฏิบัติการโดยใหหัวหนาสวนราชการและ
นายอํา เภอ ตั้ง กลุมไลนเพื่อให ความรว มมือกันในเรื่องของการใหขอมูลและแชรขอมูล
เกี่ยวกับเรื่องของภัยแลง ในฐานะที่สํานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารดูแลรับผิดชอบ
เรื่องดังกลาว กรมสงเสริมการเกษตรก็ใหรายงานข อมูลเรงดวน คาดวาจะเสนอไปสู ใน
ระดับนโยบายที่จะตองขับเคลื่อนในแนวทางการชวยเหลือในระยะยาวตอไป สําหรับเรื่อง
ออยและมันสําปะหลังก็มผี ลกระทบเชนเดียวกันแตเนื่องจากวาออยและมันสําปะหลังเปน
พืชไรที่มีความทนทานตอสภาพอากาศ แตถาฝนตกไมตอเนื่องก็อาจสงผลใหออยและมัน
สําปะหลังมีปญหาเชนเดียวกัน สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของโรคแมลงที่จะระบาดในพื้นที่ สิ่งที่
สํานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารไดเรงดําเนินการในตอนนี้ คือ เรื่องของการปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรเพื่อใชประโยชนในสวนของนโยบายของรัฐบาลที่จะมีการสนับสนุนหรือ
ชวยเหลือตอไป ทั้งนี้ ไดมีหนังสือแจงอําเภอโดยใหเกษตรอําเภอทุกอําเภอเฝาระวังและก็
รายงานความเสียหายใหทางจังหวัดทราบซึ่งในระยะยาว และจะไดเตรียมโครงการในการ
แกไขปญหาในเรื่องของอาชีพใหกับเกษตรกรเพื่อทดแทนในเรื่องของโอกาสในการที่ไมได
ทํา การเกษตร ซึ่งเมื่อมีปญหาในเรื่องของรายไดหรือหนี้สิน เรื่องของปญหาอาชญากรรม
ตางๆ ก็คงจะเขาสูระบบของศูนยดํารงธรรมฯเพิ่มมากขึ้น
- ขอใหนายอําเภอทุกอําเภอรวมกับเกษตรอําเภอสํารวจนาขาวและแหลงน้ําในพื้นที่ และ
ใหสํา นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารหรือสํานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารเตรียม
แผนการสรางอาชีพ และกรณีน้ําอุปโภคบริโภคในแตละอําเภอเพียงพอหรือไม
- สถานการณยังเปนปกติ แตจะมีบางพื้นที่ซึ่งเปนระบบประปาหมูบานที่ตองการให
การประปาสวนภูมิภาครับดําเนินการตอไป
/ ประธาน...
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