รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
เมื่อวันจันทรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ หองแกรนดคอนเวนชั่นเซ็นเตอร โซนเอ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด
...............................................................
ผูมาประชุม
1. นายสกลสฤษฏ บุญประดิษฐ
ผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
รองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายธวัชชัย ธรรมรักษ
รองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
4. นางสาวรัชณีวรรณ เสวกพิบูลย อัยการจังหวัดมุกดาหาร
5. นายไพทูรย ปนะถา
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
6. ร.ต.อ.พิชิต อวนพล
อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
7. นายออมสิน คํามุก
แทนปลัดจังหวัดมุกดาหาร
8. นางณิทฐา แสวงทอง
หัวหนาสํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
9. นายสมาน พั่วโพธิ์
แทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
10. นายสมเกียรติ ถนอมกิตติ
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
11. นายภพ ภูสมปอง
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
12. นายณัฐวัฒน เกตุจันทร
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
13. นางสาวณัฐชยา ชางแกะ
ทองถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
14. นายอิศรา โพธิ์เงิน
แทนนายอําเภอเมืองมุกดาหาร
15. นายเอกราช มณีกรรณ
นายอําเภอคําชะอี
16. นายเจษฎา พรหมมา
แทนนายอําเภอดอนตาล
17. นายชํานาญ ชื่นตา
นายอําเภอนิคมคําสรอย
18. นายสมพร มณีรัตน
นายอําเภอดงหลวง
19. นายประหยัด คุณมี
แทนนายอําเภอหวานใหญ
20. นายปกรณ กรรณวัลลี
นายอําเภอหนองสูง
21. นายวีรสัคค พลรดารัตน
แทนผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
22. นายปญญา หาระสาร
แทนผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค สาขามุกดาหาร
23. นางนภสร ทุงสุกใส
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
24. นายทรงศิลป ประสีระเก
แทนจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
25. นายวรวิทย ทัศนสัมฤทธิ์
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
26. นายสวาง วีรกิจบริการ
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
27. นางภรณี อินทรีย
แทนผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
28. นายจิณณพิภัทร ชูปญญา
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
29. นายโสภณ นิลกําแหง
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
30. นายปยพงศ นาโสก
หน.ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศฯ
31. นายเชิดชัย อาจวิชัย
หน.ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ ๗๒
32. พ.ต.ท.สมชาย โตเจริญ
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมุกดาหาร
33. นางศศกร ลออศรีสกุลไชย
คลังจังหวัดมุกดาหาร
34. นายวิบูลยธรรม วัตชยโรจน
แทนธนารักษพื้นที่มุกดาหาร
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

นางพิมพสุดา มุกดากาญ
นายขวัญชัย ธนพรไพศาล
นายกําธร เจริญสุข
นายชาญศักดิ์ พลหาญ
นายวิทูรย ราชชมภู
นายธีรศักดิ์ สามารถ
นางมารศรี สุวรรณคุณ
พ.ต.อ.เอกชัย อนันตชัย
พ.ต.ท.หญิง นิรบล วิชัย
พ.ต.ท.อกนิษฐ สุทธิพงษ
พ.ต.อ.กวีกฤษฎ ชูวงศเหมือนแท
นายวิญู รัตนาพันธุ
นางสมัย สวัสดิพละ
นายชูยศ เชาวศิริกุล
นางสุมามาลย สายชมภู
นางประทิน สีสา
นางสาวสําเรียง กลาจอหอ
นายวิศิษฏ เหลืองรุงโรจน
นายไพฑูรย สุขตาย
นายอุทัย ศรีทานันท
นายไทยทวี ลีลาพจนสกุล
นายโสภณ พวงสมบัติ
นายปยวัฒน เหลาทองสาร
นายณรงค รัตนตรัยวงศ
นายวิรัตน สิทธิชัย
นางสาวฐิติรัตน แสนสุข
นายอุดร ลุนาบุตร
นายปญญา นวนสี
นายราศรี พั่วแพง
นายวสันต นิสัยมั่น
นายเพิ่มพูน พงษพวงเพชร
นายธฤติ ประสานสอน
นายทองสา ปริธรรมมา

68.
69.
70.
71.
72.
73.

นางสาวธวัลรัตน ผงทอง
นายขันธชัย ทองอุน
นายบรรดล ขันธุแสง
นายทรงวุฒิ โยวบุตร
นายวิเชียร สําราญพรหม
นางจินตนา เอี่ยมอุตมะ

แทนสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
แทนสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
แทนนายดานศุลกากรมุกดาหาร
ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
แทน ผอ.สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สํานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทนผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผกก.ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดมุกดาหาร
ผกก.10 กองบังคับการตํารวจน้ํา
ผกก.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร
เกษตรและสหกรณจังหวัดมุกดาหาร
แทนประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตวจังหวัดมุกดาหาร
แทนเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สหกรณจังหวัดมุกดาหาร
แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
หน.สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.โครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดมุกดาหาร
หน.สถานีพัฒนาอาหารสัตวมุกดาหาร
แทน หน.ดานกักกันสัตวมุกดาหาร
ผอ.สนง.กองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวัดมุกดาหาร
หน.กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
แทน ผอ.ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
แทนสถิติจังหวัดมุกดาหาร
แทนโทรศัพทจังหวัดมุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ผอ.สํานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
ผอ.ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณ
ชายแดนมุกดาหาร
แทน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนิคมคําสรอย
แทน ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
แทน ผอ.โรงเรียนมุกดาหาร
แทน ผอ.วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
แทน ผอ.โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
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74. นายอาทิตย บุญเริง
75. นายกมล นัยจิต
76. นางประภาส ศาสตรแกว
77. นายกิตติทัต สุตธรรม
78. นายอนน บุญกระสาน
79. นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ
80. นายสรศาสตร ครองยุติ
81. นายสมศักยิ์ บุญทา
82. นายปติ วัฒนรัตน
83. พ.อ.ชัยพัทธ พรธนัชญสกุล
84. พ.ต.ตระกูล ตระกูลสม
85. นายแสงทอง อนันตภักดิ์
86. นายชัยวัฒน บุญชวลิต
87. นายสุรกฤษฏ วงศวราภัทร
88. นางสมรัก ศรีคง
89. นางสาวขวัญฤดี ธงยศ
90. นางสุจิตรา พินดวง
91. นางสาวกษมน ลือนาม
92. นางสาวจริญญา วันทาวงศ
93. นายวิทยา จันทรมิตร
94. นางศิริพร เศษแสงศรี
95. นางพัฒนา อุตโรกุล
96. นายชาตรี เชื้อคําจันทร
97. นายปริรัตน อาจวิชัย
98. นายชาคริต นาควิเชียร
99. นายวิเชียร ชิณวงษ
100.นายเอกสิทธิ์ ศรีลาศักดิ์
101.นายเฉลียว ดีวงศ
102.นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
103.นายปรมินทร วงศพระลับ
104.นายชาญศักดิ์ พลหาญ

แทนผูชวยอธิการบดีฝายบริหารการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผอ.โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดมุกดาหาร
ขนสงจังหวัดมุกดาหาร
แทนผูอํานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
พาณิชยจังหวัดมุกดาหาร
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.นพค.24
ประชาสัมพันธจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ มุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทนผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดมุกดาหาร
แทนผูอํานวยการนิคมสรางตนเองคําสรอยจังหวัดมุกดาหาร
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดมุกดาหาร
แทน หน.ศูนยสํารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
แทน หน.อุทยานแหงชาติภูสระดอกบัว
แทน หน.อุทยานแหงชาติภูผายล
หน.ศูนยปาไมจังหวัดมุกดาหาร
หน.ดานปาไมมุกดาหาร
หน.เขตรักษาพันธุสัตวปาภูสีฐาน
แทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมุกดาหาร
แทนนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทนประธานหอการคาจังหวัดมุกดาหาร
แทนประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
แทนประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร

ผูไมมาประชุม
1. รอง ผอ.รมน.จว.มห. (ท.)
2. หน.ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
3. ผอ.สํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดมุกดาหาร
4. ผอ.สนง.ป.ป.ช.ประจําจังหวัดมุกดาหาร
5. ผอ.คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
6. ผูอํานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
7. ผูอํานวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดมุกดาหาร
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8. ผูอํานวยการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขามุกดาหาร
9. ผจก.ธนาคารกรุงไทย
10. ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดมุกดาหาร
11. ผบ.รอย ตชด.ที่ 234
12. หน.ดานตรวจพืชมุกดาหาร
13. หน.ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดมุกดาหาร
14. ผอ.อุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
15. ผอ.ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดมุกดาหาร
16. หัวหนาที่ทําการไปรษณียมุกดาหาร
17. นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
18. การคาภายในจังหวัดมุกดาหาร
19. หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดมุกดาหาร
20. ผูอํานวยการสํานักงานการคาตางประเทศเขต 9 มุกดาหาร
21. ผบ.หมูเรือที่ 3 นรข.
22. หัวหนาสถานีไฟฟาแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
23. หัวหนาอุทยานแหงชาติภูผาเทิบ
24. ผอ.สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9 (อุบลราชธานี)
25. หน.สํานักงานเลขานุการลุมน้ําฯ
26. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
27. นายกสโมสรไลออนสมุกดาหาร
28. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
29. นายกสมาคมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
30. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
31. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา
พิธีการกอนการประชุม

เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสกลสฤษฏ บุญประดิษฐ ผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธาน
การประชุมกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
๑. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณใหกับชมรม To Be Number One ที่สนับสนุนการ
ดําเนินงานจังหวัด To Be Number One (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มุกดาหาร)
จังหวัดมุกดาหารไดดําเนินงานโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO
BE NUMBER ONE ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มา
อยางตอเนื่องตั้งแต ป ๒๕๔๖ จนถึงปจจุบัน โดยการบริหารจัดการใหเกิดการรณรงค
สรางกระแส สรางภูมิคุมกันทางจิตใจ สรางและพัฒนาเครือขาย เพื่อปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชน โครงการในระดับประเทศไดใชกลยุทธการ
ประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด และชมรมประเภทตางๆ ทุกป
อยางตอเนื่อง โดยมีการประกวดระดับภาคและประกวดระดับประเทศ ซึ่งมีเกณฑการ
ประกวดในระดับประเทศ ดังนี้

๕
๑. การติดตามประเมินผลงานในพื้นที่ ๔๐ คะแนน
๒. การประกวดในระดับประเทศ ๖๐ คะแนน แบงคะแนนเปน ๕ สวน ดังนี้
๒.๑ การนําเสนอผลงาน ๒๕ คะแนน
๒.๒ การจัดบูธนิทรรศการ ๑๐ คะแนน
๒.๓ การนําเสนอการแสดงของสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ๑๐ คะแนน
๒.๔ การบริหารจัดการโครงการฯ ภาพรวมทั้งป ๑๐ คะแนน
๒.๕ ความประทับใจของคณะกรรมการตอการนําเสนอภาพรวมทั้งในระดับพื้นที่
และระดับประเทศ ๕ คะแนน
และมีการใหรางวัลบุคคลที่มีผลงานดีเดน ซึ่งตองมีผลงานตอเนื่องไมต่ํากวา ๔ ป ในป
๒๕๕๘ ไดมีการจัดการประกวดขึ้น ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER
ONE ระดับประเทศ ระหวางวันที่ ๑๔ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ Hall ๙ ศูนยการ
ประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี ผลการประกวดเปนดังนี้
๑. ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ได รั บ รางวั ล บุ ค คลดีเ ด น ผู ว าราชการจัง หวั ด TO BE
NUMBER ONE
๒. รางวัลจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเดน รองชนะเลิศอันดับ ๒
๓. ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท สหเรือง จํากัด ไดรับรางวัลชมรมตนแบบ
ระดับทอง
ซึ่งไดรับพระราชทานรางวัลจากทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ในการประกวดครั้งนี้ จังหวัดมุกดาหารไดรับความรวมมือและการสนับสนุนจาก
หลายสวน ในโอกาสนี้จึงขอมอบใบประกาศเกียรติคุณใหแกชมรมและหนวยงาน ดังนี้
๑. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมุกดาหาร
๒. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
๓. สํานักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
๔. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒
๕. องคการบริหารสวนจังหวัดมุกดาหาร
๖. เทศบาลเมืองมุกดาหาร
๗. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดมุกดาหาร
๘. สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
๒. พิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งศูนยบริการคนพิการทั่วไป (สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดมุกดาหาร)
สืบเนื่องจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดมุกดาหารไดรับ
นโยบายจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยใหมีการสงเสริมองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีความพรอมและคุณสมบัติครบถวนที่จะเปนหนวยบริการระดับ
ตําบลเพื่อนําบริการและขอมูลขาวสารใหบริการคนพิการในเขตทุรกันดาร ไดเขาถึงบริการ
อย า งทั่ ว ถึ งและเป น ธรรมตลอดทั้งเขาถึงบริการอยางเบ็ดเสร็จ ในป 2560 โดยในป
2558 ไดสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความพรอมในเรื่องของบุคลากร และ
สถานที่ไดสมัครเปนศูนยบริการระดับตําบล ซึ่งจังหวัดมุกดาหารมีองคกรปกครองสวน
ท องถิ่ น ที่ มีความพร อมดังกลาวเสนอจัดตั้งศูน ยบ ริการคนพิการ และผานขั้น ตอนการ

๖
พิจ ารณา จํ า นวน ๑ แห ง ไดแก ศูน ยบริการคนพิการทั่ว ไปองคการบริห ารสว นตําบล
โนนยาง อําเภอหนองสูง
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงหัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอ จังหวัดมุกดาหาร
(1) หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอ ยายไปดํารงตําแหนงจังหวัดอื่น

ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 นายทวีศักดิ์ ชื่นปรีชา

2

นายอนุชา เจริญรักษ

ตําแหนงเดิม
หัวหนาสถานีพัฒนาอาหารสัตว
มุกดาหาร
นายอําเภอดงหลวง
จังหวัดมุกดาหาร

ตําแหนงใหม
นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ
กลุมงานวิชาการ
ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว
ขอนแกน
นายอําเภอเนินสงา
จังหวัดชัยภูมิ

(2) หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอ ยายมาดํารงตําแหนงใหม
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
๑ นายปยวัฒน เหลาทองสาร

๒

นายปริรัตน อาจวิชัย

3

นายสมพร มณีรัตน

ตําแหนงเดิม
นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ
กลุมงานวิชาการ
ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว
ขอนแกน
นักวิชาการปาไมชํานาญการ
สวนจัดการปาชุมชน
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๗
(ขอนแกน)
ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงาน
บริหารงานปกครอง
อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ตําแหนงใหม
หัวหนาสถานีพัฒนาอาหารสัตว
มุกดาหาร
ทําหนาที่ปาไมจังหวัดมุกดาหาร

นายอําเภอดงหลวง
จังหวัดมุกดาหาร

มติที่ประชุม

รับทราบ

มติที่ประชุม

๑.๒ การนําเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผูบริหารจังหวัดและหนวยงานตางๆ
ในชวงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ (สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

ประธาน

1.๓ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการ
คลัง สภาปฏิรูปแหงชาติไดเดินทางมาประชุมสัมมนาที่จังหวัดมุกดาหาร ไดกลาวถึงเรื่อง
การเงิ น การคลั ง เศรษฐกิ จ ของประเทศ และมองว า จั งหวั ด มุกดาหารเป น เมื องที่มี การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนอันดับสอง สวนอันดับหนึ่งเปนจังหวัดเลย ในอนาคตพื้นที่ที่มี
ความเจริญจะอยูในจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอํานาจเจริญ บริเวณเขตชายแดน ไดกลาวถึง

๗

มติที่ประชุม

ประธาน

ยุทธศาสตรของประเทศ ในปจจุบันยุทธศาสตรของจังหวัดมุกดาหารยังเปนยุทธศาตรของ
องคกรและสวนราชการ ซึ่งยังไมสอดรับกันในเรื่องของการเขียนแผนงาน โครงการของ
ยุ ทธศาสตร ในลั กษณะของการของบประมาณของสว นราชการ ถามีการบูร ณาการใน
ภาพรวมอาจจะตองมีการปรับหลายๆ เรื่อง พื้นที่จังหวัดมุกดาหารคณะกรรมาธิการฯ ไดให
ความสนใจเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจ และสั งคม ถาหากวามีการเดินหนาพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษไดเร็วเทาไรความเจริญเติบโตก็จะเกิดขึ้นไดเทานั้น ในการประชาสัมพันธ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดไดจัดทําวารสารเปนฉบับที่ 3 แลว เพื่อใหเกิดการตื่นตัว
รั บ รู ใ นข อ มู ล ใหม ๆ ซึ่ ง ได มี ก ารแจกจ า ยประชาสั ม พั น ธ ไ ปยั ง ส ว นราชการในพื้ น ที่ แ ละ
ประชาชนตลอดเวลา ปจจุบันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ไมวาจะเปนจังหวัดสระแกว อําเภอ
แมสอด จังหวัดสงขลา จังหวัดตราด จังหวัดหนองคาย และจังหวัดมุกดาหาร อยูในชวง
ระหวางการเดินหนาจัดทําแนวทางการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ ในเรื่องของการลงทุน
พื้ น ที่ อื่น ๆ ก็ ทราบจากทางสํานักงานที่ดิน จังหวัดวา ในขณะนี้กําลังมีบุคคลสนใจมาซื้ อ
เพื่อการลงทุนในที่ดินของจังหวัดมุกดาหารรายใหญๆ พอประมาณ และกําลังเตรียมการมา
ลงทุนที่จังหวัดมุกดาหารในหลายๆ กิจการตามที่รัฐบาลใหสิทธิพิเศษ ลดภาษี ลดคาใชจาย
ถือวาเปนการจูงใจในการมาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดพยายามจะเสนอ
แนวทางเพื่อใหการบริหารจัดการมีความคลองตัว โดยเสนอขอเพิ่มพื้นที่ตอไป เดิมครั้งแรก
ใหมา ๑๑ ตําบล ๓ อําเภอ จังหวัดเสนอไปวาถาอยากใหนักลงทุนมีความคลองตัวมากขึ้น
ไมติดขัดเรื่องที่ดิ นราคาแพง ใกลชุมชนที่อยูอาศัย และแมน้ําโขงควรจะมีการขยายพื้น ที่
ออกไปในอําเภอคําชะอี อําเภอนิคมคําสรอย อําเภอเมืองฯ ตําบลคําปาหลาย ที่ประชุม
กระทรวงการคลังเห็นชอบดวย ในการขอเพิ่มขยายพื้นที่ออกไปไมไปกระทบสิทธิ์ประชาชน
และไมเปนปญหากับประชาชนตามที่เปนขาว ที่ประชาชนสับสนนั้นเนื่องจากชื่อพระราช
กฤษฎีกาทําใหเกิดการเขาใจที่คลาดเคลื่อน ซึ่งไดทําการชี้แจงไปแลว ในการประชุมครั้ง
ตอไปกระทรวงการคลังคงจะเชิญไปชี้แจง และในวันที่ ๖ สิงหาคม 2558 จะมีนักลงทุน
ชาวญี่ ปุ น มาพบ ๒๗ คน ถาประเทศญี่ปุน มาลงทุนที่ จังหวัดมุกดาหารจะถือวาสามารถ
บุกเบิกดานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไดเปนอยางดี ขณะนี้นักลงทุนคงรอทิศทางจากรัฐบาล
ในเรื่องของสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รถไฟ และสนามบิน โดยสรุปเราตองใชเวลารอดู
กันตอไป แตจะไปในทิศทางที่ดีแนนอน
รับทราบ
1.4 การจั ดกิ จกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ (BIKE
FOR MOM ปนเพื่อแม) จังหวัดมุกดาหาร
กิ จ กรรมจั กรยานเฉลิ มพระเกีย รติฯ ในสว นของการลงทะเบี ย นเป น ที่ ส นใจของ
ประชาชนทั่วประเทศ ผูคนมีความตื่นตัวมาก บางคนลงทะเบียนไมทัน ๑,๐๐๐ คนแรก
ไมไดรับเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานก็ไมตองกังวล เราสามารถมารวมปนไดเพื่อแสดงถึง
ความตั้งใจ และความจงรักภักดี กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม
2558 สวนกลางเริ่มเวลา ๑๕.๐๐ น. ของจังหวัดมุกดาหารเราคงจะมารวมตัวกันเวลา
ประมาณ ๑๔.๐๐ น. เปนอยางชา ในการปนจักรยานจะตองมีการเตรียมในแตละชวงปน
มี ใครบ า ง น า จะแบ งชว งๆ ละ ๕๐ - ๑๐๐ คัน สถานที่จุ ดเริ่ มตน คือบริ เวณสนามหน า
ศาลากลางจังหวัด ในวันที่ ๔ สิงหาคม 2558 จังหวัดจะจัดกิจกรรมซอมใหญจากจุดเริ่มตน
หนาศาลากลางจังหวัดไปยังสะพานฯ วนกลับมาสามแยกโคกสุพรรณแลวเลี้ยวขวาไปทาง

๘

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

หน.สนจ.

มติที่ประชุม

วิทยาลัยการอาชี พนวมิน ทราชินีมุกดาหารเขาไปในตัวเมืองแลวมาจบที่ห นาศาลากลาง
จังหวัด รวมเบ็ดเสร็จ ๒๗ กิโลเมตร ก็ขอเชิญชวนทุกสวนราชการ/หนวยงานมารวมกิจกรรมฯ
ในวันซอมกับวันจริง สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดไดเชิญสื่อมวลชนมาทําขาวเพื่อสงไลน
Bike for Mom ไปทางสวนกลาง และทําสื่อผานทีวีประชาสัมพันธของจังหวัด ขอให
จัดเตรียมเสื้อสีฟาเพื่อมาใสรวมกิจกรรมฯ แตละจุดจะมีน้ําดื่มบริการตามจุดตางๆ สวนเสื้อ
และเข็มกลัดพระราชทานจะไปรับในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม 2558 และจังหวัดจะทําพิธีมอบ
ใหสวนราชการ/หนวยงาน ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม 2558 บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕8 เมื่อวันจันทรที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕8
รายงานการประชุมมีจํานวน ๒๑ หนา ฝายเลขานุการฯ ไดลงรายงานการประชุม
ในเว็ บ ไซต www.mukdahan.go.th และได จั ด ส ง รายงานการประชุ ม ทาง Email:
mukdahan_gov@hotmail.com แลว ไมมีผูขอแกไขรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕8 เมื่อวันจันทรที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕8
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในโอกาสวัน คลายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2558 (สํานักงาน
จังหวัดมุกดาหาร)
ดวยจังหวัดไดรับแจงจากกระทรวงมหาดไทยวา ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีเสนอวา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เปนวัน
คลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จึงเห็นควรให
ทุ ก ส ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และหน ว ยงานของรั ฐ ทั้ ง ในส ว นกลางและส ว นภู มิภ าค
เตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลอยางสมพระเกียรติ ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ จังหวัดจึงไดกําหนดจัดงานเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคลายวันพระราช
สมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆเวลา 06.30 น. ณ บริเวณหนาศาลหลักเมือง
จังหวัดมุกดาหาร การแตงกาย ชุดผาไทยหรือชุดสุภาพ
๒. พิ ธี ล งนามถวายพระพรชั ย มงคลและลงนามถวายพระพร เวลา ๐๘.๓๐น.
ณ หองแกวมุกดา ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม) การแตงกายชุดปกติขาว
หรือชุดปฏิบัติราชการสีกากีแขนยาว
๓. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เวลา 17.30 น.
ณ หองแกวมุกดา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม) การแตงกายชุดผาไทย
หรือชุดสุภาพ
รับทราบ

๙

หน.สนจ.

มติที่ประชุม

3.๒ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิ มพระชนมพรรษา ๘3 พรรษา ๑๒ สิ ง หาคม ๒๕๕8
(สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
ดวยสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 83
พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 นับเปนมหามงคลที่ปวงชนชาวไทยทุกหมูเหลา จะ
ได ร ว มแสดงความกตั ญ ู ก ตเวที น อ มรํ า ลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ และแสดงความ
จงรั ก ภั ก ดี จั ง หวั ด มุ ก ดาหารได กํ า หนดจั ด งานเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘3 พรรษา ๑๒
สิงหาคม ๒๕๕8 ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 ประกอบดวยพิธีตาง ๆ ดังนี้
1. พิธีทําบุญตักบาตรเพื่อถวายเปนพระราชกุศล เวลา 06.30 น. ณ บริเวณหนา
ศาลหลักเมืองจังหวัดมุกดาหาร การแตงกายชุดผาไทยหรือชุดสุภาพ
2. พิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เวลา 08.30 น.
ณ หองแกวมุกดา ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม) การแตงกายชุดปกติขาว
หรือชุดปฏิบัติราชการสีกากีแขนยาว
3. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุมเงิน – พุมทอง) และพิธีจุดเทียนถวายพระพร
ชัยมงคล เวลา 17.00 น. ณ หองแกวมุกดา ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม)
การแตงกายชุดผาไทยหรือชุดสุภาพ
รับทราบ

3.๓ พิธีถวายเทียนจํานําพรรษาในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี และพิธีเ วียนเทียนในวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา ประจํา ป
2558 (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร)
แทน ผอ.สนง.พระพุทธฯ ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาพระราชทานเทียนจํานําพรรษา เนื่องในวันเขาพรรษา ประจําป ๒๕๕๘ แกวัดตางๆ
ทั่วประเทศ รวม ๗๗ จังหวัด เพื่อถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนาง
เจาฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค จังหวัดมุกดาหารไดกําหนด
จัดพิธีถวายเทียนจํานําพรรษาในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
และพิธีเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา ประจําป 2558 ในวันพฤหัสบดีที่
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย ตําบลศรีบุญ
เรือง อําเภอเมืองมุกดาหาร การแตงกายประธานในพิธีและขาราชการชุดกากีคอพับแขน
ยาว ประชาชนทั่วไปชุดผาสีขาวหรือชุดสุภาพ
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.๔ พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคลและถวายเปน พระราชกุศ ล แด
พระบาทสมเด็จ พระเจา อยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีน าถ
(สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร)
แทน ผอ.สนง.พระพุทธฯ ดวยจังหวัดมุกดาหารโดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร รวมกับคณะ
สงฆจังหวัดมุกดาหารกําหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคลและถวายเปน
พระราช กุ ศ ล แด พ ระบ าทส มเด็ จ พระเจ า อ ยู หั ว แล ะ ส มเด็ จ พร ะนางเจ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ประจําป ๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. เปนตนไป

๑๐

มติที่ประชุม
แทนนายก ทม.

มติที่ประชุม

นพ.สสจ.

มติที่ประชุม
นพ.สสจ.

ณ วัดศรีบุญเรือง ตําบลศรีบุญเรือง อําเภอเมืองมุกดาหาร การแตงกายผูรวมพิธีแตงกาย
ชุดสุภาพ
รับทราบ
3.๕ งานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ประจําป 2558 (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)
ดวยเทศบาลเมืองมุกดาหารรวมกับสวนราชการ หนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน
ตลอดจนสถานศึ ก ษา วั ด และชุ ม ชนในเขตเทศบาลเมื อ งมุ ก ดาหาร กํ า หนดจั ด งาน
ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ประจําป ๒๕๕๘ ระหวางวันที่ ๒๙ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
โดยกํ า หนดพิ ธี ทํ า บุ ญ ตั ก บาตร ในวั น ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๓๐ น.
ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (หนองนาบึง) จึงขอเชิญทุกทานเขารวม
พิธีทําบุญตักบาตร ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
รับทราบ
3.๖ การประกวดกิจกรรมโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด To Be
Number One (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
จังหวัดมุกดาหารไดดําเนินงานโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มา
อยางตอเนื่องตั้งแต ป ๒๕๔๖ จนถึงปจจุบัน โดยการบริหารจัดการใหเกิดการรณรงคสราง
กระแส สรางภูมิคุมกันทางจิตใจ สรางและพัฒนาเครือขายเพื่อปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชน โครงการในระดับประเทศไดใชกลยุทธการประกวด
ผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด และชมรมประเภทตางๆ ทุกปอยางตอเนื่อง
โดยมีการประกวดระดับภาคและประกวดระดับประเทศ และมีการใหรางวัลบุคคลที่มี
ผลงานดีเดนซึ่งตองมีผลงานตอเนื่องไมต่ํากวา ๔ ป ในป ๒๕๕๘ ไดมีการจัดการประกวด
ขึ้น ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิกTO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ระหวางวันที่
๑๔ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ Hall ๙ ศูนยการประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี
ผลการประกวดเปนดังนี้
๑. ผู ว า ราชการจังหวั ดไดรับ รางวัล บุคคลดีเดน ผูวาราชการจังหวัด TO BE
NUMBER ONE
๒. รางวัลจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเดนไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
๓. ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท สหเรือง จํากัด ไดรับรางวัลชมรมตนแบบ
ระดับทอง
ซึ่งไดรับพระราชทานรางวัลจากทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
รับทราบ
3.๗ สถานการณโรคไขเลือดออก (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
ขณะนี้สถานการณไขเลือดออกทั่วประเทศอยูที่ ๓๕,๕๙๑ ราย คิดเปนอัตราปวย
รอยละ ๕๔.๔๕ มีผูเสียชีวิต ๒๖ ราย คิดเปนรอยละ ๐.๐๗ ในจังหวัดมุกดาหาร ณ วันที่
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีผูปวย ๑๔๑ ราย คิดเปนอัตราปวยรอยละ ๔๑.๔๒ ถือวามีความ
รุนแรงอันดับที่ ๓๐ ของประเทศ อําเภอที่ยังไมมีผูปวย คือ อําเภอหวานใหญ อําเภอที่มี
ผู ป ว ยเพิ่ ม ขึ้ น คื อ อํ า เภอนิ ค มคํ า สร อ ยและอํ า เภอหนองสู ง เมื่ อ เที ย บกั บ ป ที่ แ ล ว
อีก ๔ อําเภอที่เหลือ ไดแก อําเภอเมืองมุกดาหาร อําเภอคําชะอี อําเภอดอนตาล และ

๑๑

มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

มติที่ประชุม

อําเภอดงหลวง มีอัตราผูปวยลดลง ในเดือนนี้ถือวาเปนเดือนสุดทายที่การระบาดของโรค
จะสูงสุด เพราะถาผานเดือนสิงหาคมไปแลวอัตราการปวยก็จะลดลงตามธรรมชาติ
รับทราบ
3.๘ หลักเกณฑก ารเบิกจายคา รั กษาพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน (สํา นักงานคลัง
จังหวัดมุกดาหาร)
หลักเกณฑการเบิกคารักษาจากโรงพยาบาลเอกชนสามารถเบิกได 4 กรณี ดังนี้
1. กรณีวิกฤต (สีแดง) กรณีเรงดวน (สีเหลือง) ซึ่งเปนการบูรณาการหลักเกณฑการ
เบิกจายคารักษาพยาบาลรวมกันของ 3 กองทุน โดยอิงเกณฑการคัดแยกผูปวยฉุกเฉิน
ตาม พรบ.การแพทยฉุกเฉิน
2. กรณีฉุกเฉินไมรุนแรง (สีเขียว) หรือเปนกรณีที่ไมเขาเกณฑผูปวยฉุกเฉินวิกฤต
หรือฉุกเฉินเรงดวน กรมบัญชีกลางกําหนดใหนํามาเบิกจากตนสังกัด คือ คารักษาพยาบาล
ครึ่งหนึ่งของที่จายจริงแตไมเกิน 8,000 บาท คาหองคาอาหารไดวันละ 1,000 บาท
และคาอุปกรณบําบัดรักษาโรคฯ ไดตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไว
3. กรณีสงตอ สามารถเบิกได 2 กรณี คือ การลางไต หรือรังสีรักษา โดยตองเปน
คนไขนอก และตองเปนโรงพยาบาลเอกชนที่เขารวมโครงการเบิกตรงกับกรมบัญชีกลาง
ตามรายชื่อที่ประกาศในเว็บไซตของกรม ในหัวขอสวัสดิการรักษาพยาบาล
4. กรณีนัดผาตัดลวงหนา โดยตองเปนคนไขในของสถานพยาบาลเอกชนที่เขารวม
โครงการ ซึ่งในขณะนี้มีทั้งหมด 30 แหง และเฉพาะโรคที่กําหนดไวตามรายการโรค/
หัตถการที่ประกาศในเว็บไซตกรม เชน การผาตัดถุงน้ําดีแบบผานกลอง การผาตัดไสเลื่อน
การผาตัดเปลี่ยนขอเขา การผาตัดตอหิน การรักษาภาวะแทรกซอนโดยตรงจากการรักษา
ครั้งกอน เปนตน
สําหรับการเบิกคารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของเอกชนนอกเหนือจากที่กลาวมา
ขางตน ผูเขารับบริการตองชําระคาใชจายเอง
รับทราบ

มติที่ประชุม

3.9 รายงานประมาณการเศรษฐกิ จ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เดื อ นสิ ง หาคม ๒๕๕๘
(สํานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
สํานักงานคลังจังหวัดมุกดาหารไดประเมินภาวะเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารเดือน
สิงหาคม 2558 คาดการณวาเศรษฐกิจจะมีแนวโนมขยายตัว ตามอุปสงคและอุปทาน
ภายในจังหวัดที่ขยายตัว โดยคาดวาดานอุปทานจะขยายตัวจากภาคเกษตรกรรมและ
ภาคอุ ต สาหกรรม ด า นอุ ป สงค ข ยายตั ว จากการการบริ โ ภคภาคเอกชน การลงทุ น
ภาคเอกชน และการคาชายแดน ในขณะทีก่ ารบริการและการใชจายภาครัฐหดตัว สําหรับ
ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัด อัตราเงินเฟอทั่วไปปรับตัวลดลง
รับทราบ

คลังจังหวัด

3.10 มาตรการเร ง รั ด การใช จ า ยเงิ น งบประมาณ ป ง บประมาณ พ.ศ. 2558
(สํานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
(๑) เปาหมายการเบิกจายตามมติ ครม. แยกเปนรายไตรมาส

คลังจังหวัด

๑๒
ไตร
มาสที่
๑
๒
๓
๔

งบลงทุน
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)
เปาหมาย (%)
๒๙
๕๕
๗๔
๘๗

งบภาพรวม
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)
เปาหมาย (%)
๓๒
๕๕
๗๖
๙๖

(๒) สรุปผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เบิกจาย
ลําดับการ
รายการ
%
ณ ๒3 กรกฎาคม ๒๕๕๘
เบิกจาย
เปาหมาย
(ประเทศ)
งบประมาณ เบิกจาย รอยละ
งบประจํา 2,180.57 ๑,932.69 88.63
52
งบลงทุน 1,547.18 1,023.96 66.18
87
46
รวม
3,727.75 2,956.64 79.31
96
65
(๓) สรุปผลการเบิกจายงบจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
หนวย : ลานบาท
ลําดับการ
เบิกจาย
%
รายการ
ณ ๒3 กรกฎาคม ๒๕๕๘
เบิกจาย
เปาหมาย
(ประเทศ)
งบประมาณ เบิกจาย รอยละ
งบประจํา
๔๐.30
๑8.56 46.05
๗5
งบลงทุน
๙๗.56
96.86 99.28
87
3
รวม
๑๓๗.๘๗
115.42 83.72
96
11
(๔) สรุปผลการเบิกจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘
หนวย : ลานบาท
เบิกจาย ณ ๒3 กรกฎาคม ๒๕๕๘
ลําดับ
อําเภอ
จํานวนโครงการที่ งบประมาณ เบิกจาย
รอยละ
ที่
ไดรับจัดสรร
๑
หวานใหญ
๑๑
๑๕.๐๓
12.5
83.13
๒
ดอนตาล
๙
๑๕.๘๑
11.71 74.06
๓
หนองสูง
๕
๗.๔๒
6.72 90.56
๔ นิคมคําสรอย
๑๐
๑๘.๔๖
11.44
62.00
๕
ดงหลวง
๙
๒๑.๒๓
19.08
89.87
๖
เมือง
๕2
๑60.55
26.67 16.61
๗
คําชะอี
๑4
31.17
6.89 22.12
รวม
๑10
๒69.๖๗
95.01 35.23
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๓

พาณิชยจังหวัด

3.11 สรุปภาวะการคาชายแดนดา นจังหวัด มุกดาหาร - สะหวัน นะเขต สปป.ลาว
(สํานักงานพาณิชยจังหวัดมุกดาหาร)
มูลคาการคาชายแดนดานจังหวัดมุกดาหาร

ลําดับ

รายการ

1
2
3
4
5

มูลคาการคาชายแดนรวม
การสงออก
การนําเขา
ดุลการคา
มูลคาการคาผานแดนรวม

ม.ค. – มิ.ย.
255๗
31,939
13,804
18,135
-4,331
6,420

จังหวัดมุกดาหาร
ม.ค. – มิ.ย.
เพิ่ม / ลด
%
255๘
32,815
-876
-3
18,981
-5,177 -27
13,834
4,301
31
5,147
-9,478 -184
4,445
1,975
44

หมวดสินคาสงออกสําคัญ 10 อันดับแรก ประจําเดือน มิถุนายน 2558
(หนวย : ลานบาท)
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

หมวดสินคา
หนวยประมวลผลขอมูลใน Hard disc
แผนวงจรพิมพ
แทงก คาสก ดรัม ที่มีความจุไมเกิน 300 ลิตร
สวนประกอบและอุปกรณกลอง
น้ํามันเชื้อเพลิง
มังคุดสด
น้ําตาลทราย
เครื่องอุปกรณไฟฟาสําหรับใหสัญญาณที่เห็นได
มอเตอร
ชิ้นงานทําดวยพลาสติก
อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

มูลคา (บาท)
รอยละ
336,161,609.48 14
284,449,562.84 11
259,491,295.72 10
142,650,211.35
6
133,296,696.82
5
130,324,681.08
5
78,754,460.03
3
74,600,321.00
3
57,464,314,.52
2
53,077,435.21
2
977,430,399.89 39
2,527,700,987.94 100

๑๔
หมวดสินคานําเขาสําคัญ 10 อันดับแรก ประจําเดือน มิถุนายน 2558
(หนวย : ลานบาท)
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
มติที่ประชุม

ผอ.สกย.จ.

หมวดสินคา
ทองแดงบริสุทธิ์ที่ยังไมไดจัดทําสําเร็จรูป
พลังงานไฟฟา
เครื่องประมวลผลขอมูล
มอเตอรและอุปกรณเครื่องไฟฟา
ถังเปลา
รองเทาและสวนประกอบ
เสื้อผาสําเร็จรูปพรอมอุปกรณตกแตง
ปุย
ไมแปรรูป
สวนประกอบกลองดิจิตอล
อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

มูลคา (บาท)
รอยละ
1,125,560,223.10 27
633,660,653.38 15
515,788,931.32 12
399,935,617.76
9
297,714,269.53
7
43,181,748.18
1
35,448,933.80
1
26,571,092.72
1
23,797,931.40
1
23,149,432.21
0
1,093,987,094.65 26
4,218,795,928.05 100

รับทราบ
3.12 การยกเลิ กสํ า นักงานกองทุน สงเคราะหการทํา สวนยางตามพระราชบัญญั ติ
การยางแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ (สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวน
ยางจังหวัดมุกดาหาร)
พระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ สรุปไดดังนี้
1. ใหรัฐมนตรีวการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดําเนินการดังนี้
- แตงตั้งผูวาการการยางแหงประเทศไทยชั่วคราว คือ นายวีระชัย ขวัญเมือง
เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
- ใหคณะกรรมการโดยตําแหนงปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ
นี้ โดยมีผูวาการ กยท. เปนกรรมการและเลขานุการ ประกอบดวย ผูแทนกระทรวงการคลัง
ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูแทนกระทรวงพาณิชย ผูแทนกระทรวงมหาดไทย
ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ โดยใหเลือกประธานกันเอง 1 คน ทําหนาที่เปนประธานกรรมการ
2. ภายในไมเกิน ๑๒๐ วัน ใหคณะรัฐมนตรี ดําเนินการดังนี้
- แตงตั้งประธานกรรมการ กยท. จํานวน ๑ คน
- แตงตั้งผูวาการ กยท. จํานวน ๑ คน
- แตงตั้งกรรมการโดยตําแหนงจากตัวแทนของกระทรวงฯ จํานวน ๖ คน
- แตงตั้งกรรมการทรงคุณวุฒิ จํานวน ๗ คน ประกอบดวย ผูแทนเกษตรกร
ชาวสวนยาง จํานวน ๓ คน ผูแทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จํานวน ๒ คน ผูแทน
ผูประกอบกิจการยางที่มีความเชี่ยวชาญดานการคา จํานวน ๑ คน และผูแทนผูประกอบ
กิจการยางที่มีความเชี่ยวชาญดานการผลิตอุตสาหกรรมยาง จํานวน ๑ คน

๑๕

มติที่ประชุม

แทนเกษตรจังหวัด

- รวมคณะกรรมการบริหารการยางแหงประเทศไทย จํานวน ๑๕ คน
3. วัตถุประสงคของการยางแหงประเทศไทย ดังนี้
๑) บริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอยางครบวงจร บริหารจัดการ
เกี่ย วกับการเงิ นของกองทุน ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหป ระเทศเปน ศูน ยกลาง
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางพารา
๒) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และจั ด ให มี ก ารศึ ก ษา วิ เ คราะห วิ จั ย พั ฒ นา และ
เผยแพรขอมูล และสารสนเทศเกี่ยวกับยางพารา
๓) สงเสริม สนับสนุน และใหความชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบัน
เกษตรกรชาวสวนยางและผูประกอบกิจการยาง ดานวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป
การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ และการดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อ
ยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
๔) ดําเนินการใหระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ
๕) ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปลูกแทนและการปลูกใหม
4. การยางแหงประเทศไทย มีอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ ดังนี้
๑) ส งเสริ มและสนับ สนุน การปรับ ปรุงคุณภาพของผลผลิตและระบบตลาด
เพื่อใหเกิดประโยชน สูงสุดแกเกษตรกรชาวสวนยางและผูประกอบกิจการยาง
๒) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา
๓) สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรชาวสวนยางรวมกลุมกันจัดตั้งเปนสถาบัน
เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อลงทุนดําเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยางพาราตามที่
คณะกรรมการกําหนด
๔) ส งเสริ ม สนับ สนุน และใหความรว มมือกั บ ประเทศผูผ ลิ ตยางพาราและ
องคการระหวางประเทศเกี่ยวกับยางพารา
๕) ส งเสริ มและจัด ให มี การพั ฒ นาบุ คลากรและการบริ ห ารจั ดการเกี่ ย วกั บ
ยางพารา
๖) ดําเนินการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ กยท.
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
รับทราบ
3.13 การจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม
จังหวัดมุกดาหาร ป ๒๕๕๘ (สํานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร)
สํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
และหนวยงานในระดับพื้นที่กวา ๒๐ หนวยงาน จัดงานถายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
ระหวางวันที่ ๗ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สิน ค า เกษตรจํ า นวน ๗ ศูน ย โดยมีเกษตรกรเขารับ การถายทอดความรูจ ากทุกตําบล
ในอําเภอนั้นๆ อําเภอละ ๓๐๐ - ๔๐๐ ราย รวมกวา ๒,๒๓๐ ราย ในฐานเรียนรู ๖ ฐาน
หลัก ไดแก ฐานการจัดการน้ํา การจัดการดิน การผลิตพืช/ขาว การประมง การปศุสัตว
และฐานเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง และการเตรียมการกอนการเพาะปลูกขาว ป ๒๕๕๘/๕๙
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิตและเพิ่มชองทาง
การตลาดของเกษตรกร รวมทั้งการใหบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และบริการอื่นๆ จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ ทําใหเกษตรกรไดรับความรูและมีการใชเทคโนโลยี/ขอมูลในการ
ผลิ ตทางการเกษตร นําไปปรับ ใชสูการลดตน ทุน การผลิ ต เพิ่มประสิท ธิภ าพการผลิ ต

๑๖

มติที่ประชุม

พัฒนาคุณภาพผลผลิต เชื่อมโยงตลาด และลดความเสี่ยงในการผลิตสินคาเกษตรซึ่งเปน
ความคาดหวังของกระทรวงเกษตรและสหกรณในการสงเสริมเกษตรกรและพัฒนาภาค
การเกษตร
รับทราบ

3.1๔ สรุปความกาวหนาตามโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน กรณี
ยากจน เจ็บปวย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ป 2558 (สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
แทนพัฒนาการจังหวัด
สวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของไดดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินงานและให
ความชวยเหลือครัวเรือนเปาหมายตามภารกิจของแตละหนวยงาน ดังนี้
๑. ดา นยารั กษาโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารในฐานะหนว ยงาน
เจาภาพหลักไดดําเนินการขับเคลื่อนการใหความชวยเหลือครัวเรือนอยางตอเนื่อง โดยการ
ประสานโรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหารใหการดูแลรักษาเปนกรณีพิเศษ เชน บุตรสาวของ
นางเนียม สุพร ปวยเปนโรคไตวาย โรงพยาบาลมุกดาหารไดมอบน้ํายาลางไตใหฟรีทุก
เดือน นอกจากนี้ยังไดประสานโรงพยาบาลประจําอําเภอ และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตํ า บล ในการดู แ ลรั ก ษาผู ป ว ย ดู แ ลสุ ข ภาพผู สู ง อายุ ที่ เ ป น ครั ว เรื อ นเป า หมายที่ ร ว ม
โครงการในพื้นที่หมูบาน ตําบล อําเภอ ทั้ง ๙ ครัวเรือนอยางตอเนื่องและไดมอบหมายให
เจาหนาที่สาธารณสุขออกไปตรวจสุขภาพครัวเรือนเปาหมายเพิ่มเติม ๒ ครัวเรือนแลว
๒. ดานอาหาร ครัวเรือนเปาหมายไดรับการสนับสนุนวัสดุปจจัยการผลิตแลวจาก
กองทุนชวยเหลือผูยากจน เจ็บปวย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร จํานวน ๒๘ ราย
เปนเงินทั้งสิ้น ๑๘๗,๙๓๐ บาท ซึ่งหนวยงานรับผิดชอบไดมอบหมายใหเจาหนาที่ออก
ติดตาม สนับสนุน การประกอบอาชีพของครัวเรือนเปาหมายอยางตอเนื่อง
๓. ดา นที่อยู อาศัย ครัว เรือนผูป ระสบปญ หาดานที่อยูอาศัย ป 2558 มีจํานวน
ทั้งสิ้น ๒๔ ครัวเรือน โดยสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมุกดาหารรวมกับ
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น สํ า นั ก งานเหล า กาชาดจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ส ว นราชการ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดดําเนินการมอบบานไปแลวจํานวน ๑๕ หลัง
๔. ด า นเครื่ องนุง หม สํา นัก งานพัฒ นาสังคมและความมั่ น คงของมนุษย จัง หวั ด
มุกดาหาร และบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารไดใหความชวยเหลือครัวเรือน
เปาหมายเปน เงิน สด ครัวเรือนละ ๒,๐๐๐ บาท และเปน สิ่งของเครื่องอุป โภคบริโภค
เครื่องนุงหมครบทั้ง ๒๓ รายแลว สําหรับครัวเรือนเพิ่มเติม ๒ ครัวเรือน ไดมอบหมายให
เจาหนาที่ออกติดตามชวยเหลือ เยี่ยมใหกําลังใจครัวเรือนเปาหมายและไดมอบเสื้อผา
เครื่องนุงหมใหแกครัวเรือนแลวสําหรับเงินชวยเหลือครัวเรือน จํานวน ๒,๐๐๐ บาท จะ
ดําเนินการเบิกจายมอบใหภายในตนเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม
รับทราบ

หน.สนง.ปภ.จ.

๓.1๕ สรุ ป รายงานสถิ ติ การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน ประจํ า เดื อน มิ ถุ น ายน ๒๕๕๘
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือนมิถุนายน 2558 ดังนี้
๑. เกิดอุบัติเหตุ จํานวน ๒๘ ครั้ง
๒. ผูบาดเจ็บ
จํานวน ๒๙ ราย
๓. ผูเสียชีวิต
จํานวน ๔ ราย

๑๗

มติที่ประชุม

๔. ยอดสะสมของผูเสีย ชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เปรียบเทียบกับ คาเฉลี่ย ของ
ผูเสียชีวิต 3 ปยอนหลัง (ป 2555, 2556, 2557) มีผูเสียชีวิตเฉลี่ย ๓๙ ราย
๕. ผูเสียชีวิตในป ๒๕๕๘ (นับจากมกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๘) รวม ๒๒ ราย
รับทราบ

วัฒนธรรมจังหวัด

๓.๑๖ โครงการผูวาฯ พาเยี่ยมวัดทําบุญ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ จังหวัด
มุ ก ดาหาร ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (สํ านั กงานวั ฒนธรรมจั งหวั ด
มุกดาหาร)
ปฏิทินการจัดกิจกรรมเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘

ศุกร

วัน เดือน ป
๗
สิงหาคม

๒๕๕๘

ศุกร

๑๔

๒๕๕๘

สิงหาคม

มติที่ประชุม

แทนโยธาธิการฯ

มติที่ประชุม

สถานที่
เจาภาพ
วัดภูหินเรือ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร/สนง.พระพุทธศาสนา
ต.มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร/หนวยงานในสังกัดกระทรวง
อ.เมือง ฯ อุตสาหกรรม/ เทศบาลเมืองมุกดาหาร/อําเภอเมือง
มุกดาหาร/ผูนําชุมชนในพื้นที่วัด/รร.มุกดาหาร แกรนด/
สภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร/สภาวัฒนธรรมอําเภอ
เมืองมุกดาหาร/วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร/ตรวจคนเขา
เมืองจังหวัดมุกดาหาร/กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่
๒๓๔
วัดอรัญวาสี อําเภอเมืองมุกดาหาร/อบต.กุดแข/ศูนยหมอนไหมเฉลิม
ต.กุดแข
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อ.เมือง ฯ (มุกดาหาร) /สนง.กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขา
จังหวัดมุกดาหาร/สนง.สภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร/
กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร/ผูนําชุมชนใน
พื้นที่ตําบลกุดแข/ สถานศึกษาในพื้นที่ตําบลกุดแข/ชมรม
ลูกเสือชาวบานจังหวัดมุกดาหาร

รับทราบ
๓.๑๗ สรุปผลการกอสรางพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ณ วั ด รอยพระพุ ทธบาทภูม โนรมย (สํ า นั ก งานโยธาธิ ก ารและผั งเมื องจั งหวั ด
มุกดาหาร)
ความกาวหนาของงานกอสราง รายละเอียดดังนี้
๑. ผูกเหล็กควบคุมขนาดองคพระฯ ถึงชวงปาก
๒. เทคอนกรีตองคพระฯ ถึงบริเวณหัวไหล
๓. กอสรางคานและเสาภายในองคพระฯ ถึงระดับคอ
๔. กอสรางโครงสรางองคพระฯ ชวงแขนทั้งสองขาง
๕. เพิ่มความสูงของทาวเวอรเครนเปน ๙0 ม. เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่ง
จะมีระดับสูงกวาองคพระประมาณ ๔ เมตร
ผลการดําเนินงานผูรับจางสงมอบงานแลว ๒๒ งวด จากทั้งหมด 32 งวด เบิกจายแลว
เปนจํานวนเงินรวม ๓๓,๑๒๗,๕๘๐ บาท คิดเปนรอยละ ๗๔ ของราคาคากอสราง แผนงาน
กอสรางรอยละ ๑๐๐ ผลงานกอสรางจริง รอยละ ๙๒.๘๕ งานกอสรางชากวาแผนงาน รอยละ ๗.๑๕
รับทราบ

๑๘
ระเบียบวาระที่ ๔

มติที่ประชุม

เรื่องอื่นๆ
กํ าหนดการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหนาสวนราชการประจํ า
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
กํ า หนดการประชุมกรมการจั งหวัด มุกดาหาร และหัว หนา สว นราชการประจํ า
จั งหวั ดมุ กดาหาร ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วัน ศุกรที่ ๒๘ สิ งหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ หองประชุม ๒๐๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

ประธาน

ลงชื่อ

(นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผูจดรายงานการประชุม

