รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 8/๒๕๕๘
เมื่อวันศุกรที่ ๒8 สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ หองประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผูมาประชุม
1. นายสกลสฤษฏ บุญประดิษฐ
ผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นางสาวรัชณีวรรณ เสวกพิบลู ย อัยการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายไพทูรย ปนะถา
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
4. ร.ต.อ.พิชิต อวนพล
อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
5. นายณรงคศักดิ์ พลศักดิ์
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
6. นางณิทฐา แสวงทอง
หัวหนาสํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
7. นางสุนทรี ใจสุทธิ์
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
8. นายสมเกียรติ ถนอมกิตติ
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
9. นายภพ ภูสมปอง
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
10. นายณัฐวัฒน เกตุจันทร
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
11. นางสาวณัฐชยา ชางแกะ
ทองถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
12. นายสันธาน สรอยสําโรง
นายอําเภอเมืองมุกดาหาร
13. นายเอกราช มณีกรรณ
นายอําเภอคําชะอี
14. นายชํานาญ ชื่นตา
นายอําเภอนิคมคําสรอย
15. นายเจษฎา พรหมมา
แทนนายอําเภอดงหลวง
16. นายเสฏฐวุฒิ สอนนนท
แทนนายอําเภอหวานใหญ
17. นายปกรณ กรรณวัลลี
นายอําเภอหนองสูง
18. นายปรีชา วัฒนพงษ
แทนผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
19. นายปญญา หาระสาร
แทนผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค สาขามุกดาหาร
20. นางสุวรรณา กุลวงษ
แทนแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
21. นายทรงศิลป ประสีระเก
แทนจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
22. นางทัศนีย เหลาทอง
แทนประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
23. นายกุนจันทร สิงหสุ
แทนสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
24. นายไกรสิทธิ์ ศรีสําราญ
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
25. นายวิทยา วัฒนเรืองโกวิท
แทนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
26. นายปยพงศ นาโสก
หน.ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศฯ
27. นายเชิดชัย อาจวิชัย
หน.ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ ๗๒
28. พ.ต.ท.สมชาย โตเจริญ
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมุกดาหาร
29. นายกองเกียรติ แกนทิพย
แทนผูอํานวยการสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดมุกดาหาร
30. นางศศกร ลออศรีสกุลไชย
คลังจังหวัดมุกดาหาร
31. นางสาวกัลญา หิตธิเดช
แทนธนารักษพื้นที่มุกดาหาร
32. นายชวการ มาฆะวงศ
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
33. นางโชติกา พิริยะประสิทธิ์
แทนสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
/34.นายกําธร...

๒
34.
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.

นายกําธร เจริญสุข
นายพรโรจน ยลพล
นายชาญศักดิ์ พลหาญ
นายวิเชียร ทองพุม
วาที่ ร.ต.พิเชษฐ แกวจินดา
นายธีรศักดิ์ สามารถ
นางสาวรดาธร นันทะสิงห
พ.ต.อ.เอกชัย อนันตชัย
พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง
พ.ต.ท.หญิง นิรบล วิชัย
พ.ต.ท.อกนิษฐ สุทธิพงษ
พ.ต.อ.กวีกฤษฎ ชูวงศเหมือนแท
นายวิญู รัตนาพันธุ
นายวรพล กงนะ
นายชูยศ เชาวศิริกุล
นางสุมามาลย สายชมภู
นายกมล ปภุสโร
นางทิพวรรณ ตังตระกูล
นายวิศิษฏ เหลืองรุงโรจน
นายสัมพันธ เดือนศิริรัตน
นายบุญสง ชื่นตา
นายเฉลิมพล เพ็ชรรัตน
นายปยวัฒน เหลาทองสาร
นายธเนศ ศรีประเสริฐ
นางสาวฐิติรัตน แสนสุข
นายโสภณ ยอดพรหม
นายบุญสง พานชัยภูมิ
นายสถาพร ภูพันธเจริญสุข
นายพิทักษ เมืองโคตร
นายราศรี พัว่ แพง
นายอรรถสิทธิ์ บุศยน้ําเพชร
นายจรณเดช บุปผาชาติ
นางสาวสรอย สกุลเด็น
นายทองสา ปริธรรมมา

68.
69.
70.
71.

นายสนอง แสนเสร็จ
นายขันธชัย ทองอุน
นายบรรดล ขันธุแสง
นายทรงวุฒิ โยวบุตร

แทนนายดานศุลกากรมุกดาหาร
ผอ.คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สํานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทนผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
ผบ.รอย ตชด.ที่ 234
แทน ผกก.ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดมุกดาหาร
ผกก.10 กองบังคับการตํารวจน้ํา
ผกก.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร
เกษตรและสหกรณจังหวัดมุกดาหาร
แทนประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตวจังหวัดมุกดาหาร
แทนเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แทนสหกรณจังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
หน.สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.โครงการชลประทานมุกดาหาร
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
ผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดมุกดาหาร
หน.สถานีพัฒนาอาหารสัตวมกุ ดาหาร
แทน ผอ.สนง.กองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวัดมุกดาหาร
หน.กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
ผอ.ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
หน.ดานตรวจสัตวนา้ํ จังหวัดมุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.อุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทนโทรศัพทจังหวัดมุกดาหาร
แทนอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร.
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
แทน ผอ.สํานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
ผอ.ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณ
ชายแดนมุกดาหาร
แทน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนิคมคําสรอย
แทน ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
แทน ผอ.โรงเรียนมุกดาหาร
/72.นางสาว...
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72.
73.
74.
75.

นางสาววัชราภรณ ผิวขํา
นายวิเชียร สําราญพรหม
นายสายันต บุญลี
นายอาทิตย บุญเริง

76. นายสุพจน เขตอนันต
77. นางประภาส ศาสตรแกว
78. นายสยาม ภูทรัพยสิน
79. นายอนน บุญกระสาน
80. นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ
81. นายเดชา แสงสุวรรณ
82. นายสรศาสตร ครองยุติ
83. นายสมศักยิ์ บุญทา
84. นายปติ วัฒนรัตน
85. นางสาวสุพร อดุลยฤทธิกุล
86. พ.ท.โชคชัย อนันต
87. พ.ต.ตระกูล ตระกูลสม
88. น.ท.ปรเมศวร ไศลบาท
89. นายแสงทอง อนันตภักดิ์
90. นายสมจิตร ศิริภูธร
91. นายสุรกฤษฏ วงศวราภัทร
92. นายสามารถ สุมนารถ
93. นางรัชดาวัลย สมโภชนพงศ
94. นายเกียรติพงษ โรคนอย
95. นางสุจิตรา พินดวง
96. นายอิทธิพัทธ โรจนจตุรานนท
97. นางสาวจริญญา วันทาวงศ
98. นายไพบูลย รัตนะเจริญธรรม
99. นางศิริพร เศษแสงศรี
100.นายวารี ยัญญะจันทร
101.นายมณเทียร วิริยะพันธุ
102.นายมานพ งอยจันทรศรี
103.นายประนอม รัชอินทร
104.นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท
105.นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
106.นายชาญศักดิ์ พลหาญ
107.นางวรลักษณ บุตรธิเดช
108.นางธงชัย โสดา
109.นางสาวสุกัญญา รื่นพิทักษ

ผอ.ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ผอ.โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
แทนผูชวยอธิการบดีฝายบริหารการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แทน ผอ.โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดมุกดาหาร
แทนขนสงจังหวัดมุกดาหาร
แทนผูอํานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
พาณิชยจังหวัดมุกดาหาร
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดมุกดาหาร
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.นพค.24
ผบ.หมูเรือที่ 3 นรข.
ประชาสัมพันธจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ มุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
หัวหนาสถานีไฟฟาแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
แทนวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดมุกดาหาร
ผูอํานวยการนิคมสรางตนเองคําสรอยจังหวัดมุกดาหาร
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดมุกดาหาร
แทน หน.ศูนยสํารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
แทน หน.อุทยานแหงชาติภูสระดอกบัว
หน.อุทยานแหงชาติภูผาเทิบ
แทน หน.อุทยานแหงชาติภูผายล
แทน หน.ศูนยปาไมจังหวัดมุกดาหาร
นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทนประธานหอการคาจังหวัดมุกดาหาร
แทนประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
นายกสโมสรไลออนสมุกดาหาร
แทนประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
ผูจัดการศูนยใหบริการ SME ครบวงจร จังหวัดมุกดาหาร
/ผูไมมา...
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ผูไมมาประชุม
1. รองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร)
2. รองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายธวัชชัย ธรรมรักษ)
3. รอง ผอ.รมน.จว.มห. (ท.)
4. นายอําเภอดอนตาล
5. หัวศูนยบริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
6. ผูอํานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
7. หัวหนาดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศฯ
8. ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดมุกดาหาร
9. ผูอํานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
10. ผูอํานวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดมุกดาหาร
11. ผูอํานวยการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขามุกดาหาร
12. ผูจัดการธนาคารกรุงไทย
13. ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
14. หัวหนาดานกักกันสัตวมุกดาหาร
15. หัวหนาดานตรวจพืชมุกดาหาร
16. หัวหนาดานตรวจสัตวนา้ํ จังหวัดมุกดาหาร
17. ผูอํานวยการอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
18. ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดมุกดาหาร
19. หัวหนาที่ทําการไปรษณียมุกดาหาร
20. การคาภายในจังหวัดมุกดาหาร
21. ผูอํานวยการสํานักงานการคาตางประเทศเขต 9 มุกดาหาร
22. ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9 (อุบลราชธานี)
23. หัวหนาดานปาไมมุกดาหาร
24. หัวหนาสํานักงานเลขานุการลุม น้ําฯ
25. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมุกดาหาร
26. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
27. ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
28. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
29. นายกสมาคมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
30. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา
พิธีการกอนการประชุม

เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสกลสฤษฏ บุญประดิษฐ ผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธาน
การประชุมกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
๑. พิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแมของแผนดิน ป ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ (สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาค
ตะวั นออกเฉี ยงเหนือ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๖ ท านทรงพระราชทานพระราชทรัพยสว น
พระองคผานเลขาธิการ ป.ป.ส. โดยมีพระราชประสงคใหนําไปใชสนับสนุนกิจกรรมของ
/ราษฎร...

๕
ราษฎรที่ ร ว มกั น ป องกัน ปญ หายาเสพติดในหมูบา น/ชุม ชนของตน โดยในป ๒๕๔๗
สํ า นั ก งาน ป.ป.ส. จึ ง ได นํ า พระราชทรั พ ย ดั ง กล า ว มาสมทบกั บ งบประมาณของ
สํานักงาน ป.ป.ส. จัดตั้งเปนกองทุนเพื่อมอบใหหมูบาน/ชุมชนที่มีสวนรวมในการแกไข
ปญหายาเสพติด โดยขอพระราชทานนามวา “กองทุนแมของแผนดิน” โดยมีเปาหมายใน
การขจัดปญหายาเสพติดในพื้นที่หมูบาน/ชุมชนใหไดผลอยางยั่งยืน ดวยพลังสามัคคีของ
ชาวบาน และตอยอดการดําเนินงานไปสูการปองกันและแกไขปญหาสังคมอื่นๆ มุงสราง
ความปรองดองและความสามั ค คี โดยยึ ด โยงกั บ ความจงรั ก ภั ก ดี ข องสถาบั น
พระมหากษัตริย ที่เปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของผูคน ซึ่งการดําเนินงานของหมูบาน/ชุมชน
กองทุ น แม ข องแผ น ดิ น ที่ ผ า นมาได ใ หค วามสํ า คั ญ กั บ บทบาทภาคประชาชนในการ
ขับเคลื่อนงานดา นตา งๆ การพระราชทานทุนดังกลา วเปนเงิน ขวัญถุงใหแกหมูบาน/
ชุมชนที่มีความเขมแข็งในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชนของตน
ซึ่งไดดําเนินการมาตั้งแต ป ๒๕๔๗ จนถึงปจจุบัน มีหมูบาน/ชุมชน ที่เขารวมเปนกองทุน
แมของแผนดิน จํานวน ๑๙,๒๐๕ แหง ในโอกาสที่สํานักงาน ป.ป.ส. ไดรับพระราชทาน
พระราชานุญาต ใหจัดพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแมของแผนดินตอหนาพระฉายาลักษณ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ สํานักงาน ป.ป.ส. จึงไดจัดพิธีมอบเงินขวัญถุง
พระราชทานกองทุนแมของแผนดินใหกับผูวาราชการจังหวัด เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งผูวาราชการจังหวัดมุกดาหารไดใหเกียรติเปน
ผูแทนรับมอบเงิน และนําคณะกรรมการกองทุนแมของแผนดินไปรวมพิธี โดยสํานักงาน
ป.ป.ส. มอบหมายใหจังหวัดจัดพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานใหกับกองทุนแมของ
แผนดินในระดับจังหวัดอีกครั้งตามความเหมาะสม ดังนั้น จังหวัดมุกดาหารจึงจัดพิธีมอบเงิน
ขวัญถุงพระราชทานกองทุนแมของแผนดินระดับจังหวัดขึ้น โดยมีกลุมเปาหมายเปน
ประธานกองทุนแมของแผนดินที่ไดรับการจัดตั้งในป ๒๕๕๗ และ ป ๒๕๕๘ จํานวน ๒๗ คน
2. พิธีมอบรางวัลผูมีผลการขับเคลื่อนโครงการ IPA ดีเดน ระดับจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
จังหวัดมุกดาหารโดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดไดดําเนินงานตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการภายในระดับหนวยงาน กรมการพัฒนาชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ โดยไดดําเนินการจัดทําโครงการ “สรางสุขดวย MUK Model” เปนขอเสนอ
โครงการริเริ่มสรางสรรคของหนวยงาน และเพื่อกระตุนใหเจาหนาที่พัฒนาชุมชนรวมทั้ง
ผูนําชุมชนไดมีการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการอยางเปนรูปธรรมและการใหรางวัล
แรงจูงใจผูมีผลงานดีเดนการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการภายในระดับ
หนวยงาน (IPA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการประเมินผลการดําเนินงานใน
พื้นที่ทุกอําเภอ สรุปผลการคัดเลือก ดังนี้
๑) ประเภทพัฒนาการอําเภอ ไดแก
อันดับที่ ๑ นายสุดสาคร แสนสุข พัฒนาการอําเภอหนองสูง
อันดับที่ ๒ นายศักดิ์เกษม กุลวงศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
รักษาราชการแทนพัฒนาการอําเภอคําชะอี
อันดับที่ ๓ นางวันเพ็ญ รัตนบุรี
พัฒนาการอําเภอหวานใหญ
/2) ประเภท...

๖
๒) ประเภทพัฒนากร ไดแก
อันดับที่ ๑ นายสมเพชร หมื่นวงษ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอหนองสูง
อันดับที่ ๒ นางสุปราณี แสงเดือน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอคําชะอี
อันดับที่ ๓ นางวิไลลักษณ แสนจันทร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอหวานใหญ
๓) ประเภทชุดปฏิบัติการแกไขปญหาคุณภาพชีวิตหมูบาน (ชกคม.) ไดแก
อันดับที่ ๑ บานหนองโอ ตําบลโนนยาง อําเภอหนองสูง
อันดับที่ ๒ บานคอ ตําบลบานคอ อําเภอคําชะอี
อันดับที่ ๓ บานภูลอม ตําบลบานบาก อําเภอดอนตาล
3. พิธีมอบเกียรติบัตรใหแกศูนยบริการสงเสริมเศรษฐกิจฐานรากตนแบบ ระดับเขต
ตรวจราชการ ป ๒๕๕๘ (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
ศูนยบริการสงเสริมเศรษฐกิจฐานรากตนแบบ ระดับเขตตรวจราชการ ป ๒๕๕๘
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศเขตตรวจราชการที่ 11 ไดแก ศูนยบริการสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก
อําเภอนิคมคําสรอย
4. พิ ธี ม อ บ เ กี ย ร ติ บั ต ร แ ก นั ก กี ฬ า ใ น ก า ร แ ข ง ขั น กี ฬ า อ า ชี ว ศึ ก ษ า ภ า ค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ครั้ ง ที่ ๑๐ “อาชี ว ศึ ก ษาพญาแลเกมส ” (สํ า นั ก งาน
อาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร)
อาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ประกอบดวย วิทยาลัยการอาชีพนิคมคําสรอย วิทยาลัย
การอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล ไดสง
นักเรียน นักศึกษาเขารวมการแขงขันกีฬาอาชีวเกมส ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ ๑๐ “พญาแลเกมส” ในระหวางวันที่ ๒๐ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬา
จั งหวั ดชั ย ภู มิ จํ า นวนทั้งหมด ๙ ชนิดกีฬ า ประกอบดว ย ฟุต บอลชาย ฟุตซอลชาย
ตะกรอทีมชาย เปตอง วอลเลยบอลชาย - หญิ ง มวยไทยสมั ครเลน หญิง มวยสากล
สมัครเลนหญิง - ชาย หมากลอม และกรีฑา โดยสรุปผลการเขารวมการแขงขันกีฬา
ดังกลาว อาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหารไดรับรางวัลจํานวนทั้งสิ้น ๖ รางวัล ดังนี้
๑) รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กีฬาประเภทมวยไทยสมัครเลน
รุนไลนเวทหญิง น้ําหนักไมเกิน ๖๐ กิโลกรัม
๒) รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กีฬาประเภทเปตอง คูผสม
๓) รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กรีฑาประเภทลาน ทุมน้ําหนักชาย
๔) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เหรียญเงิน กีฬาประเภทมวยสากลสมัครเลน
รุนแบนตั้มเวทหญิง น้ําหนักไมเกิน ๕๔ กิโลกรัม
๕) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เหรียญทองแดง กีฬาประเภทมวยสากลสมัครเลน
รุนเฮฟวี่เวทชาย น้ําหนักไมเกิน ๘๑ กิโลกรัม
๖) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เหรียญทองแดง กีฬาประเภทเปตองเดี่ยวชาย
/5. พิธี...

๗
5. พิธีมอบโล เชิ ดชูเกียรติสุด ยอดสวมระดับเขต ป ๒๕๕๘ (สํา นักงานสาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร)
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดนโยบายพัฒนาสวมสาธารณะมาตั้งแต
ป ๒๕๕๒ เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตสําหรับผูใชบริการ และสงเสริมการทองเที่ยว โดย
สรางเกณฑมาตรฐานสวมสาธารณะ ประกอบดวย ๑) ความสะอาด (Healthy) ๒) ความ
พอเพียง (Accessibility) และ ๓) ความปลอดภัย (Safety) แลวมอบนโยบายสูการปฏิบัติ
ผานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และกระตุนการดําเนินงานโดยการคัดสรรหาสุดยอด
สวมระดับเขต เพื่อสงประกวดสุดยอดสวมระดับประเทศในกลุมหรือ Setting ตางๆ ๑๓ กลุม
ในป ๒๕๕๘ ไดมีการคัดสรรสุดยอดสวมระดับเขตของศูนยอนามัยที่ ๗ อุบลราชธานี
มีทั้งสิ้น ๗ จังหวัด ซึ่งผลปรากฏวาจังหวัดมุกดาหารไดรับการคัดเลือกใหเปนสุดยอดสวม
ระดับเขตใน ๒ Setting เพื่อเปนตัวแทนรวมประกวดสุดยอดสวมระดับประเทศ ในการนี้
กรมอนามัยไดจัดทําโลเชิดชูเกียรติมอบใหแกหนวยงานที่ไดรับคัดเลือกสุดยอดสวมระดับ
เขต และเพื่อเปนการประชาสัมพันธการดําเนินงานและเชิดชูเกียรติแกหนวยงานที่ไดรับโล
หนวยงานที่ผานการคัดเลือก ดังนี้
๑) โลสุดยอดสวมระดับเขตในกลุมสถานที่ราชการ คือ การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
๒) โล สุดยอดสว มระดับ เขตในกลุม โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ คือ โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพบานภูแผงมา อําเภอนิคมคําสรอย
6. พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรโครงการประกวดสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากวัสดุ
เหลือใช ป ๒๕๕๘ (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดมุกดาหาร)
ด ว ยสํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มจั ง หวั ด มุ ก ดาหารได ดํ า เนิ น
โครงการประกวดสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช ป ๒๕๕๘ เพื่อเปนการรณรงค
และปลูกจิตสํานึกในการลดปริมาณขยะ โดยการนําขยะหรือของเหลือใชไปดัดแปลงให
เกิดประโยชนกอนนําไปกําจัด และเปนเวทีในการแสดงออกถึงความคิดสรางสรรค และ
รวมทํา กิจกรรมที่เปนประโยชนตอสิ่งแวดลอมใหกับสถานศึกษาและประชาชนทั่วไปใน
ทองที่จังหวัดมุกดาหาร โดยไดดําเนินการรับสมัครและตัดสินผลงานเสร็จแลว ปรากฏวามี
ผลงานไดรับรางวัลระดับจังหวัด ดังนี้
๑) ประเภทสิ่งประดิษฐของใชภายในบานจากวัสดุเหลือใช
๑.๑) ระดับประถมศึกษา ไดแก
ชนะเลิศ โรงเรียนบานปาไร อําเภอดอนตาล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบานหนองหอยปาหวาย อําเภอเมืองมุกดาหาร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนดอนตาล อําเภอดอนตาล
๑.๒) ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.) ไดแก
ชนะเลิศ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยมุกดาหาร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยมุกดาหาร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
๑.๓) ระดับอุดมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวส.) /ประชาชนทั่วไป ไดแก
ชนะเลิศ ชุมชนบานศูนยไหม ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ชุมชนบานแกง ตําบลบานแกง อําเภอดอนตาล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ชุมชนบานทาไคร ตําบลนาสีนวน อําเภอเมืองมุกดาหาร
/2) ประเภท...

๘
๒) ประเภทเครื่องแตงกายจากวัสดุเหลือใช ระดับ นักเรีย น/นักศึกษา/ประชาชน
ทั่วไป ไดแก
ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อําเภอเมืองมุกดาหาร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา อําเภอหนองสูง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน อําเภอเมืองมุกดาหาร
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงหัวหนาสวนราชการ และหัวหนาหนวยงานจังหวัดมุกดาหาร
(1) หัวหนาสวนราชการยายไปดํารงตําแหนงจังหวัดอื่น

ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 นายกิตติทัต สุตธรรม

ตําแหนงเดิม
ขนสงจังหวัดมุกดาหาร

ตําแหนงใหม
ขนสงจังหวัดมหาสารคาม

(2) หัวหนาสวนราชการ และหัวหนาหนวยงานยายมาดํารงตําแหนงใหม
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
๑ นายเชี่ยวชาญ แพงขวา
๒

นางสาวสุกัญญา รื่นพิทักษ

ตําแหนงเดิม

ตําแหนงใหม

ผูอํานวยการสํานักตรวจเงินแผนดิน
จังหวัดบึงกาฬ
เจาหนาที่พัฒนาองคความรู SMEs
และสารสนเทศอาวุโส
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม

ผูอํานวยการสํานักตรวจเงินแผนดิน
จังหวัดมุกดาหาร
ผูจัดการศูนยใหบริการ SME ครบ
วงจร จังหวัดมุกดาหาร

มติที่ประชุม

รับทราบ

มติที่ประชุม

๑.๒ การนําเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผูบริหารจังหวัดและหนวยงานตางๆ
ในชวงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ (สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

ประธาน

1.๓ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
การเตรียมการและการประชาสัมพันธเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร จังหวัดได
ดําเนินการอยางตอเนื่อง รวมทั้งบางประเด็นที่ประชาชนเกิดความไมเขาใจ ซึ่งขณะนี้ใน
หลายพื้นที่ก็ยังมีความไมเขาใจอยูพอสมควร ก็ขอความรวมมือสวนราชการ/หนวยงานตางๆ
ชวยกันประชาสัมพันธในเรื่องนี้ดวย ความกาวหนาดานตางๆ ทางสํานักงานประชาสัมพันธ
จังหวัดก็ไดประสานสํานักงานจังหวัดในเรื่องของขอมูลทางเทคนิค ในการจัดทําวารสารเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารเปนฉบับที่ 4 เนื้อหาวารสารจะเกี่ยวกับความกาวหนาเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารไปถึงไหน มีความเคลื่อนไหวอยางไร รัฐบาลที่จะมาบริหาร
จัดการที่ดิน 1,085 ไร ขณะนี้อยูในขั้นตอนของกรมธนารักษ ซึ่งยังไมยุติวาที่ดินใหทําอะไร
ไดบาง ใหเชาไรละเทาใด จึงเปนสวนหนึ่งที่นักลงทุนตองรอความชัดเจน สําหรับเรื่องการขอ
ขยายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารไปอีกประมาณ 22 ตําบล จังหวัดจะขอไปตาม
/แนวตําบล...

๙

มติที่ประชุม

ประธาน

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

ผอ.สนง.พระพุทธฯ

มติที่ประชุม

แนวตําบลที่ติดถนนเศรษฐกิจตางๆ บริเวณอําเภอเมืองมุกดาหาร อําเภอคําชะอี และอําเภอ
นิคมคําสรอย สวนตําบลที่อยูในเขตปาและเขต สปก. จะไมขอขยาย ปจจุบันสวนราชการมี
การเตรียมการในหลายๆ ประการ อาทิเชน ศูนยใหบริการ SME ครบวงจรจังหวัดมุกดาหาร
ป จ จุ บั น ให บ ริ ก ารตั้ ง อยู ใ นพื้ น ที่ ศู น ย ดํ า รงธรรมจั ง หวั ด ซึ่ ง จะเป น ส ว นหนึ่ ง ที่ ทํ า หน า ที่
ใหบริการในเรื่องการลงทุนดวย การตัดสินใจลงทุนก็ขึ้นอยูกับนักลงทุน แตสิ่งที่เปนเครื่องจูง
ใจวานักลงทุนจะมาลงทุนไดเร็วหรือชา คือ สิทธิพิเศษ และภาษี ถาหากจูงใจไดมากขึ้นก็จะ
ไดรับความสนใจมากขึ้น หรือถามีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หลักๆ เชน สนามบินหรือ
รถไฟ การตัดสินใจก็จะงายขึ้น เปนเรื่องของรายละเอียดงบประมาณของรัฐบาลทั้งสิ้น จึง
ตองขอความรวมมือทุกภาคสวนชวยกันประชาสัมพันธในเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
มุกดาหารดวย
รับทราบ
1.4 การจั ดกิ จกรรมจักรยานเฉลิ มพระเกียรติ สมเด็ จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
(BIKE FOR MOM ปนเพื่อแม) จังหวัดมุกดาหาร
การจั ดกิ จ กรรมจักรยานเฉลิมพระเกีย รติฯ ในครั้งนี้ขอขอบคุณทุกสว นราชการ/
หน ว ยงาน ชาวจั ง หวั ด มุก ดาหารทุ กคน แม ว า ทุ กคนจะไมไ ดป น แต ก็ยื น ปรบมือ ยื น ให
กําลังใจตลอดทาง กิจกรรมนี้ทําใหคนทั่วประเทศมีความสุข ไดออกกําลังกาย และไดมา
พบปะรวมกัน รวมทั้งเปนการแสดงความสามารถในลักษณะไมจํากัดเพศหรือวัย จึงเปน
กิจกรรมที่สะทอนถึงคุณธรรม ความกตัญู ใหเกิดความรูสึกซาบซึ้ง และเปนการปนเพื่อแม
ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคของกิจกรรมฯ ในครั้งนี้
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/๒๕๕8 เมื่อวันจันทรที่ ๒7 กรกฎาคม ๒๕๕8
รายงานการประชุมมีจํานวน 18 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 7/๒๕๕8 เมื่อวันจันทรที่ ๒7 กรกฎาคม ๒๕๕8
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ พิธีเ จริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคลและถวายเปนพระราชกุศล แด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
(สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร)
ดวยจังหวัดมุกดาหารโดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร รวมกับคณะ
สงฆจังหวัดมุกดาหารกําหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคลและถวายเปน
พระ รา ช กุ ศ ล แด พ ระ บา ทส มเด็ จ พ ระ เจ า อยู หั ว แล ะ ส มเด็ จ พ ระ นา งเจ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ประจําป ๒๕๕๘ ในวันจันทรที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น.
เปนตนไป ณ วัดคําแสนสุข ตําบลนิคมคําสรอย อําเภอนิคมคําสรอย การแตงกายผูรวมพิธี
แตงกายชุดสุภาพ
รับทราบ
/3.2 ศูนย...

๑๐

ผูจัดการศูนยฯ

มติที่ประชุม
คลังจังหวัด

3.๒ ศูนยใหบริการ SME ครบวงจร (SME One - Stop Service Center : OSS SME)
จังหวัดมุกดาหาร (ศูนยใหบริการ SME ครบวงจรจังหวัดมุกดาหาร)
ดวยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สพว.) ไดรับมอบหมายจาก
สํ า นั ก งานส ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม (สสว.) ให ดํ า เนิ น งาน “ศู น ย
ใหบริการ SME ครบวงจร (SME One - Stop Service Center : OSS SME) จังหวัด
มุกดาหาร” ซึ่งตั้งอยูที่ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๑ มีบริการหลัก ๕ เรื่อง ประกอบดวย
๑. การขึ้นทะเบียนผูประกอบการ SMEs ซึ่งจะไดรับสิทธิประโยชนจาก สสว.และ
หนวยงานพันธมิตร
๒. คลินิกใหคําปรึกษา SMEs โดยมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางพรอมใหคําปรึกษา
แนะนําไมนอยกวา ๑๐ ดาน
๓. การอบรม สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู
๔. ศูนยขอมูลธุรกิจซึ่งมีองคความรูที่หลากหลายสําหรับการดําเนินธุรกิจ
๕. บริการสงตอภาครัฐและหนวยงานตางๆ เพื่อชวยเหลือ SMEs ใน ๔ ดาน คือ
ดานการเขาถึงแหลงเงินทุน ดานการพัฒนามาตรฐานสินคาและบริการ ดานเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ดานการคา การตลาดและสงออก
รับทราบ
3.๓ การถอนคืนเงินรายไดแผนดิน (สํานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
ดวยกระทรวงการคลังกําหนดวิธีการถอนคืนเงินรายไดแผนดิน เพื่อใหเกิดความ
คลองตัว และผูมีสิทธิไดรับการคืนเงินอยางถูกตอง รวดเร็ว จึงไดกําหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงานดานการตรวจสอบการอนุมัติการถอนคืนเงินรายไดแผนดิน ดังนี้
1. ด า นกฎหมาย ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ หรื อ หนั ง สื อ สั่ ง การต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง
ตรวจสอบขอเท็จจริง ตรวจสอบวารายการที่ขอถอนคืนเปนรายการที่เคยไดรับการอนุมัติ
ใหถอนคืนไปแลวหรือไม
2. ดานการนําสงระบบ GFMIS ตรวจสอบเงินวามีการนําเงินสงคลังไวถูกตอง
หรือไมในระบบ GFMIS
3. หั ว หน า ส ว นราชการเจ า ของงบประมาณเป น ผู อ นุ มั ติ ก ารถอนคื น เงิ น
รายได แผ น ดิน ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารที่ จ ะขอถอนคืน รายได แผน ดินตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวของตามขอบังคับกระทรวงการคลังวา
ดวยการหักรายรับจายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ. 2550 ดังนี้
3.1 การถอนคืนเงินรายรับภายในปงบประมาณที่นําสงคลังไวอนุมัติใหถอนคืน
โดยใหเบิกจายจากเงินรายไดแผนดิน
3.2 การถอนคืนเงินรายรับเมื่อพนปงบประมาณที่นําสงคลังไวอนุมัติใหถอนคืน
โดยใหเบิกจายจากเงินงบประมาณรายจายของปที่อนุมัติใหถอนคืนจากงบรายจายอื่นของ
สวนราชการเจาของงบประมาณ
4. การตรวจสอบและการรายงานผล เมื่อสวนราชการไดอนุมัติใหมีการถอนคืน
รายไดแผนดินแลว ใหสงรายงานการไดอนุมัติการถอนคืนใหหนวยงาน ดังนี้
4.1 หนวยตรวจสอบภายในสวนราชการทําการตรวจสอบรายการและรายงาน
ผลการตรวจสอบใหหัวหนาสวนราชการทราบอยางนอยปละ 2 ครั้ง
/4.2 รายงาน...

๑๑

มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

4.2 รายงานผลการอนุมัติถอนคืนเงินรายไดแผนดิน ใหสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินทราบภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นปงบประมาณ
รับทราบ
3.4 รายงานประมาณการเศรษฐกิ จ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เดื อ นกั น ยายน ๒๕๕๘
(สํานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
สํานักงานคลังจังหวัดมุกดาหารไดประเมินภาวะเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารเดือน
กันยายน 2558 คาดการณวาเศรษฐกิจจะมีแนวโนมขยายตัว ตามอุปสงคและอุปทาน
ภายในจั ง หวั ด ที่ ข ยายตั ว โดยคาดว า ด า นอุ ป ทานจะขยายตั ว จากภาคเกษตรกรรม
ภาคอุ ต สาหกรรม และภาคการบริ ก าร ด า นอุ ป สงค ข ยายตั ว จากการการบริ โ ภค
ภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน การใชจา ยภาครัฐ และการคาชายแดน สําหรับดาน
เสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัด อัตราเงินเฟอทั่วไปปรับตัวลดลง
รับทราบ
3.5 มาตรการเร ง รั ด การใช จ า ยเงิ น งบประมาณ ป ง บประมาณ พ.ศ. 2558
(สํานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
(๑) เปาหมายการเบิกจายตามมติ ครม. แยกเปนรายไตรมาส
งบลงทุน
งบภาพรวม
ไตร
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)
มาสที่
เปาหมาย (%)
เปาหมาย (%)
๑
๒๙
๓๒
๒
๕๕
๕๕
๓
๗๔
๗๖
๔
๘๗
๙๖
(๒) สรุปผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เบิกจาย
ลําดับการ
รายการ
%
เบิกจาย
ณ ๒4 สิงหาคม ๒๕๕๘
เปาหมาย
(ประเทศ)
งบประมาณ เบิกจาย รอยละ
งบประจํา 2,467.61 2,298.94 93.16
49
งบลงทุน 1,591.03 1,105.33 69.47
87
48
รวม
4,058.64 3,404.27 83.88
96
57
(๓) สรุปผลการเบิกจายงบจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
หนวย : ลานบาท
เบิกจาย
ลําดับการ
รายการ
%
ณ ๒4 สิงหาคม ๒๕๕๘
เบิกจาย
เปาหมาย
(ประเทศ)
งบประมาณ เบิกจาย รอยละ
งบประจํา
36.23
26.53 73.22
49
งบลงทุน
101.64 97.55 95.98
87
12
รวม
๑๓๗.๘๗
124.08 90.00
96
14
/(4) สรุป...

๑๒
(๔) สรุปผลการเบิกจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘
หนวย : ลานบาท
เบิกจาย ณ ๒4 สิงหาคม ๒๕๕๘
ลําดับ
อําเภอ
จํานวนโครงการที่ งบประมาณ เบิกจาย
รอยละ
ที่
ไดรับจัดสรร
๑
หวานใหญ
๑๑
12.50
83.13
12.50
๒
ดอนตาล
๙
๑1.70
74.06 11.70
๓
หนองสูง
๕
6.72
90.56
6.72
๔ นิคมคําสรอย
๑๐
๑3.03
70.63
13.03
๕
ดงหลวง
๙
๒0.49
93.62
20.49
๖
เมือง
๕2
41.06
25.58 41.06
๗
คําชะอี
๑4
8.41
27.00
8.41
รวม
๑10
๒69.๖๗ 113.93 42.25
มติที่ประชุม

รับทราบ

พาณิชยจังหวัด

3.6 สรุ ปภาวะการคาชายแดนดา นจัง หวัด มุกดาหาร - สะหวันนะเขต สปป.ลาว
(สํานักงานพาณิชยจังหวัดมุกดาหาร)
มูลคาการคาชายแดนดานจังหวัดมุกดาหาร

ลําดับ

รายการ

1
2
3
4
5

มูลคาการคาชายแดนรวม
การสงออก
การนําเขา
ดุลการคา
มูลคาการคาผานแดนรวม

ม.ค. – ก.ค.
255๗
6,815
3,857
2,958
899
727

จังหวัดมุกดาหาร
ม.ค. – ก.ค.
เพิ่ม / ลด
%
255๘
7,485
670
10
3,184
-673 -17
4,301
1,343
45
-1,117
-2,016 -224
1,129
402
55

หมวดสินคาสงออกสําคัญ 10 อันดับแรก ประจําเดือน กรกฎาคม 2558
(หนวย : ลานบาท)
ลําดับ
1
2
3
4
5

หมวดสินคา
หนวยประมวลผลขอมูลใน Hard disc
แผนวงจรพิมพ
แทงก คาสก ดรัม ที่มีความจุไมเกิน 300 ลิตร
สวนประกอบและอุปกรณกลอง
น้ํามันเชื้อเพลิง

มูลคา (บาท)
609
465
380
234
127
/ลําดับ...

๑๓
ลําดับ
6
7
8
9
10
11

หมวดสินคา
มอเตอร
เครื่องอุปกรณไฟฟาสําหรับใหสัญญาณที่เห็นได
ชิ้นงานทําดวยพลาสติก
เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ
อุปกรณทําดวยเหล็ก
อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

มูลคา (บาท)
115
72
51
36
33
1,062
3,184

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

หมวดสินคา
ทองแดงบริสุทธิ์ที่ยังไมไดจัดทําสําเร็จรูป
มอเตอรและอุปกรณเครื่องไฟฟา
เครื่องประมวลผลขอมูล
ถังเปลา
รองเทาและสวนประกอบ
เสื้อผาสําเร็จรูปพรอมอุปกรณตกแตง
รถยนตและสวนประกอบ
ปุย
สวนประกอบที่นั่งรถยนต
อุปกรณทําดวยพลาสติก
อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

มูลคา (บาท)
1,170
1,103
460
406
41
41
31
27
25
22
975
4,301

รับทราบ

3.7 สถานการณการจัดระบบการทํางานของแรงงานตางดาวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษและเขตพื้นที่ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร (สํานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร)
แทนจัดหางานจังหวัด
การดําเนินการจัดระบบการจางคนตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เขา
มาทํ า งานในลั ก ษณะไป - กลั บ หรื อ ตามฤดู ก าล ตามมติ ค ณะรัฐ มนตรี เ มื่อ วั น ที่ 18
กุมภาพันธ 2558 มีความคืบหนาในการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการยกเวนขอหามมิใหคนตางดาวเขามาใน
ราชอาณาจักรเปนการเฉพาะสําหรับคนตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ตาม
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2522 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 18 กุมภาพันธ 2558
/2. ประกาศ...

๑๔
2. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องกําหนดทองที่ สัญชาติ ประเภท หรือลักษณะ
งาน ชวงเวลาหรือฤดูกาล และเงื่อนไขตามที่กําหนด ตามพระราชบัญญัติการทํางานของ
คนตางดาว พ.ศ.2551 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 19 มิถุนายน 2558
3. กระทรวงการต า งประเทศอยู ร ะหว า งการเจรจากั บ ประเทศต น ทางทั้ ง 3
ประเทศ ความคืบหนาการเจรจาของกระทรวงการตางประเทศเพื่อแกไขความตกลงวา
ดวยการขามแดนระหวางรัฐกับทั้ง 3 ประเทศ ดังนี้
1) เมียนมา เจรจาเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 อยูระหวางรอผลการเจรา
จากทางการเมียนมา
2) ลาว เจรจาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ผลการประชุมสรุปได ดังนี้
- อนุญาตใหผูถือบัตรผานแดนสามารถเดินทางขามแดนเพื่อไปทํางานใน
ลักษณะไป - กลับ หรือตามฤดูกาลได
- ผูถือบัตรผานแดนที่จะเขามาทํางานในลักษณะไป - กลับ หรือตามฤดูกาล
สามารถพํานักไดครั้งละ 15 วัน
- แรงงานตางดาวสามารถเดินทางเขามาทํางานในลักษณะไป - กลับ หรือ
ตามฤดู ก าลในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ได แ ก เชี ย งราย พะเยา น า น อุ ต รดิ ต ถ พิ ษ ณุ โ ลก เลย
หนองคาย บึ งกาฬ นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี โดยสามารถ
ทํางานไดทุกอําเภอในจังหวัดดังกลาว และสําหรับจังหวัดหนองคายที่แรงงานตางดาวเดิน
ทางผานจุดผานแดนของจังหวัดหนองคายสามารถไปทํางานได ณ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
3) กัมพูชา เจรจาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ผลการประชุมสรุปได ดังนี้
- บัตรผานแดนสามารถใชเพื่อวัตถุประสงคตางๆ รวมทั้งเพื่อการทํางานแบบ
รายวันและตามฤดูกาล
- ผูถือบัตรผานแดนเพื่อวัตถุประสงคการทํางานแบบรายวันและฤดูกาลจะ
ได รั บ อนุ ญ าตให เ ข า เมื อ ง ณ จุ ด ผ า นแดนตามที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตและพํ า นั ก ในเขตพื้ น ที่
ชายแดนที่ไดรับอนุญาตเปนระยะเวลา 30 วัน
- เขตพื้ น ที่ ช ายแดนตามข อ ตกลงนี้ ประกอบด ว ย 7 จั ง หวั ด ได แ ก
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร บุรีรัมย สระแกว จันทบุรี และตราด
ทั้ ง สองประเทศได มี ก ารลงนามในขอ ตกลงเรี ย บร อ ยแล ว เมื่ อ วั น ที่ 11
กรกฎาคม 2558
4. แนวทางการดําเนินการบริหารจัดการแรงงานตางดาวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษและเขตพื้นที่ชายแดน กรมการจัดหางานจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายการ
จัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย (กนร.) ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ
2558 โดยใหผูวาราชการจังหวัดบริหารจัดการแรงงานตางดาวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิ เ ศษและเขตพื้ น ที่ ช ายแดน ภายใตพ ระราชบั ญ ญั ติร ะเบี ย บบริห ารราชการแผน ดิ น
พ.ศ.2534 และพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 ดังนี้
๑) พิจารณาอนุญ าตทํา งานแกคนตา งดาวที่จ ะเขา มาทํางานในลักษณะไป กลับหรือตามฤดูกาล ในฐานะนายทะเบียนการทํางานของคนตางดาว ตามคําสั่งกระทรวง
แรงงานที่ 22/2553 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553 รวมถึงสั่งการใหหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของรวมดําเนินการในลักษณะบูรณาการ
/2) กําหนด...

๑๕

มติที่ประชุม
หน.สนจ.

มติที่ประชุม
ปลัดจังหวัด

มติที่ประชุม

2) กําหนดแนวทาง รูปแบบ วิธีการดําเนินการ จํานวนแรงงานตางดา วที่จะ
อนุ ญ าตให เ ข า มาทํ า งานใหส อดคลอ งกับ พื้ น ที่และความจํา เป น ซึ่ง อาจดํ า เนิน การใน
รูปแบบคณะกรรมการจัดระบบแรงงานตา งดาวจังหวัด โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปน
ประธาน หนวยงานที่เกี่ยวของรวมเปนคณะกรรมการ และปลัดจังหวัดเปนเลขานุการ
จัดหางานจังหวัดเปนผูชวยเลขานุการ
3) มอบหมายใหหนวยทหาร ตํารวจ ตรวจคนเขาเมือ เจาพนักงานปกครอง
และทองถิ่น รวมถึงหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของเปนหนวยรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
รับทราบ
3.8 การประชุมคณะกรรมการรวมมือรักษาความสงบเรียบรอยตามชายแดนไทย – ลาว
จังหวัดมุกดาหาร – แขวงสะหวันนะเขต ครั้งที่ 9 (สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
ดวยจังหวัดมุกดาหารไดกําหนดจัดการประชุมคณะกรรมการรวมมือรักษาความ
สงบเรียบรอยตามชายแดนไทย - ลาว จังหวัดมุกดาหาร - แขวงสะหวันนะเขต ครั้งที่ ๙
ระหวางวันที่ ๓ - ๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอรท แอนด สปา อําเภอ
ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ในเบื้องตนฝายเลขานุการรวมจังหวัดมุกดาหาร – แขวง
สะหวันนะเขตไดมีการประชุมเตรียมการโดยการยกรางบันทึกขอตกลงไวแลว จัดทําบท
ทบทวน กําหนดการรางพิจารณาระเบียบวาระรวมกัน รวมทั้งกําหนดรูปแบบการประชุม
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ประเด็นสําคัญที่จะพิจารณารวมกัน ไดแก ความรวมมือ
รักษาความสงบและความเปนระเบียบเรียบรอยตามชายแดน ความรวมมือดานการอํานวย
ความสะดวก ความปลอดภัยในการเขาออกเมือง การปราบปรามยาเสพติด การแกไข
ปญหาบุคคล 2 สัญชาติ กรณีบุคคลแตละฝายถูกจับกุมคุมขัง ดานเศรษฐกิจ ดานแรงงาน
และจังหวัดขอเพิ่มทางดานสาธารณสุข ในการประชุมดังกลาว สํานักงานจังหวัดไดทํา
หนังสือถึงหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมประชุมฯ แลว โดยใหสงแบบตอบรับใหสํานักงาน
จังหวัดภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 การแตงกายในวันที่ 4 กันยายน 2558 ชวงเชา
เวลา 09.00 น. ชุดสูทสากล และชวงเย็น เวลา 18.30 น. ผูชายแตงกายเสื้อเชิ้ตแขน
ยาวหรือเสื้อซาฟารี และผูหญิงแตงกายชุดสุภาพ
รับทราบ
3.9 การประชุมเหลากาชาดจังหวัดภาค 7 (ที่ทําการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
การประชุ มเหลากาชาดจังหวัดภาค 7 กําหนดจัดในวัน ที่ 23 – 24 กัน ยายน
2558 ซึ่งประกอบดวยเหลากาชาดจังหวัด 7 จังหวัด ไดแก อุบลราชธานี อํานาจเจริญ
ยโสธร รอยเอ็ด กาฬสินธุ นครพนม และมุกดาหาร มาเขารวมประชุมฯ ซึ่งในครั้งนี้จังหวัด
มุกดาหารเปนเจาภาพ โดยเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เหลากาชาดจังหวัดมุกดาหารได
ดํา เนินการประชุมหนว ยงานที่เกี่ย วของเพื่อเตรียมการ ซึ่งแบงหนาที่ความรับผิดชอบ
ได แก ฝ า ยตอนรับ มอบสํา นักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลมุกดาหาร ฝา ย
ลงทะเบี ย นและจัด สถานที่ ม อบที่ ทํ า การปกครองจั ง หวั ด ตกแต ง สถานที่ ภ ายในมอบ
โรงพยาบาลมุกดาหารและที่ทําการปกครองจังหวัด ฝายประชาสัมพันธมอบสํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัด เรื่องการนําเที่ยวและอํานวยความสะดวกไดขอความรวมมือจาก
องคการบริหารสวนจังหวัดมุกดาหารและเทศบาลเมืองมุกดาหาร และไดขอความรวมมือ
ภาคเอกชนมาชวยดูแลในการจัดประชุมดังกลาวดวย
รับทราบ
/3.10 สรุป...

๑๖

พมจ.

3.10 สรุปสาระสําคัญตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ (สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยจังหวัดมุกดาหาร)
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 จะมีการกําหนดมาตรฐานหอพักเอกชนสําหรับ
นักเรียน นักศึกษา 5 ดาน คือ 1) ดานมาตรฐานหองพัก 2) ดานมาตรฐานพื้นที่บริการ
และการอํา นวยความสะดวก 3) ดานมาตรฐานดานโครงสรางและความปลอดภัยของ
อาคารหอพัก 4) ดานมาตรฐานการจัดระเบียบบริการ 5) ดานมาตรฐานระบบสงเสริมการ
เรี ย นรู เพื่ อ ใช ใ นการควบคุ ม ดู แ ล การดํ า เนิ น กิ จ การหอพั ก เอกชนให เ ป น ไปตาม
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 เปนการคุมครองสวัสดิภาพนักเรียน นักศึกษาที่พัก
อาศั ยในหอพั ก ซึ่งผู ประกอบกิจ การหอพักเอกชน สถานศึกษา และผูเกี่ย วของตองใช
มาตรฐานเดียวกันเปนหลักในการดําเนินกิจการหอพักนักเรียน นักศึกษา โดยมีเจตนารมณ
เพื่อมุงจัดใหหอพักเปน “สถานที่ที่เอื้อตอการศึกษาและพักอาศัย” โดยมีจุดเนนที่สําคัญใน
การคุมครองสวัสดิภาพนักเรียน นักศึกษาในหอพัก พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507
และพระราชบัญ ญัติหอพัก พ.ศ. 2558 มีสาระสําคัญที่สุด คือ มีเจตนารมณเพื่อการ
คุมครองสวัสดิภาพนักเรียน นักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักใหไดรับความปลอดภัยและได
เรี ย นหนั งสื อ โดยมี ก ารแยกประเภท หอพั ก หญิ ง หอพั ก ชาย โดยความแตกต า งของ
พระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2507 กับพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ที่สําคัญ ดังนี้

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507
1. ไมมีคณะกรรมการสงเสริมกิจการหอพัก

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
1. มีคณะกรรมการสงเสริมกิจการหอพัก ที่จะเสนอความ
เห็นชอบเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน มาตรการ และการจัด
ระเบียบหอพัก รวมทั้ง การเสนอความเห็นในการใหสิทธิ
ประโยชนดา นภาษี และเรื่องอื่น ๆ ตอคณะรัฐมนตรี
2. บังคับใหผูประกอบการจดทะเบียนกับ
2. กฎหมายบังคับใหไปจดทะเบียนกับองคกรปกครองสวน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ ทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับหลักการกระจายอํานาจสูทองถิ่น
มนุษย และตางจังหวัดใหไปจดทะเบียนกับ
เพื่อใหทองถิ่นปกครองตนเอง
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัด
3. ผูประกอบการรายใดรับนักเรียน นักศึกษา 3. ผูประกอบการรายใดรับนักเรียน นักศึกษาเขาพักอาศัยตั้งแต
เขาพักอาศัยตั้งแต 5 คนขึ้นไป ตองมาจด
1 คนขึ้นไป ตองมาจดทะเบียนหอพัก
ทะเบียนหอพัก
4. สําหรับบทลงโทษมีบทลงโทษ 3 มาตรา ซึ่ง 4. มีบทลงโทษ 21 มาตรา เชน มาตรา 76 ผูใดใชคําวา
โทษสูงสุดกับสถานประกอบการหอพักที่
“หอพัก” ในสถานที่ของตนโดยไมไดรับอนุญาตประกอบกิจการ
กระทําผิด เพียงจําคุกไมเกิน 6 เดือน ปรับไม หอพัก ปรับใมเกิน 50,000 บาท และปรับเปนรายวันอีกไมเกิน
เกิน 2,000 บาท หากไมปฏิบัติตามตองแสดง วันละ 5,000 บาท ซึ่งหอพักทั่วไปที่ไมไดรับนักเรียน นักศึกษา
ใบอนุญาตตั้งหอพัก จัดใหมีปายหอพัก การ
ก็ไมสามารถใชคําวา “หอพัก” ได มาตรา 82 โทษจําคุกสูงสุดไม
แกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหอพัก ไมมีการ
เกิน 1 ป ปรับ 100,000 บาท กับสถานประกอบการหอพักที่
แตงตั้งผูจัดการหอพัก และไมดูแลผูเขาพัก
ไมจดทะเบียน และปรับเปนรายวันๆ ละ 10,000 บาท มาตรา
90 บทลงโทษปรับสูงสุด 300,000 บาท หากผูประกอบการไม
จัดใหมีการประกันภัยเพื่อคุมครองชีวิต รางกายและทรัพยสิน
ของผูพักตามหลักเกณฑที่กําหนด
/พระราชบัญญัติ...

๑๗
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
5. ไมมีสิทธิประโยชนใหกับสถานประกอบการ 5. หอพักที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณอาจไดรับสิทธิประโยชน
ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานหอพัก
และการสนับสนุนลดหยอนหรือยกเวนภาษีเงินไดเปนกรณีพิเศษ
ลดหยอนหรือยกเวนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปายหรือภาษี
อื่นใดในทํานองเดียวกัน ไดรับการสนับสนุนดานการเงินหรือวัสดุ
หรือดานอื่น ๆ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มติที่ประชุม

พัฒนาการจังหวัด

มติที่ประชุม

หน.สนง.ปภ.จ.

มติที่ประชุม

รับทราบ
3.11 สรุปความกาวหนาตามโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน กรณี
ยากจน เจ็บปวย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ป 2558 (สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
สวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของไดดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินงานและให
ความชวยเหลือครัวเรือนเปาหมายตามภารกิจของแตละหนวยงาน ดังนี้
๑. ดา นยารั กษาโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารในฐานะหนวยงาน
เจ า ภาพหลั กได ดํ า เนิน การขับ เคลื่ อนการใหความช ว ยเหลือครัว เรือ นเปา หมายที่รว ม
โครงการครบทั้ง 11 ครัวเรือน
๒. ดานอาหาร สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารซึ่งหนวยงานเจาภาพหลัก
ได ข ออนุ มั ติ ง บประมาณสนั บ สนุ น ป จ จั ย การผลิ ต แก ค รั ว เรื อ นเป า หมายจากกองทุ น
ชวยเหลือผูยากจนฯ ครบทั้ง 28 ครัวเรือน
๓. ด า นที่ อ ยู อ าศั ย สํ า นั ก งานส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร/
สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดมุกดาหาร สวนราชการที่เกี่ยวของไดดําเนินการมอบบานไป
แลวจํานวน 20 หลัง คงเหลือ 3 หลัง
๔. ด า นเครื่ อ งนุ ง ห ม สํ า นั ก งานพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย จั งหวั ด
มุกดาหาร และบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารไดใหความชวยเหลือครัวเรือน
เปาหมายครบทั้ง 25 ครัวเรือน
รายงานสถานะทางการเงิน กองทุน ชว ยเหลือผูย ากจน เจ็บ ปว ย พิการ อนาถา
จังหวัดมุกดาหาร ปจจุบันมีเงินกองทุนฯ รวมทั้งสิ้นจํานวน 117,964,.31 บาท
รับทราบ
๓.12 สรุ ป รายงานสถิติการเกิด อุบัติเ หตุท างถนน ประจํา เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือนกรกฎาคม 2558 ดังนี้
๑. เกิดอุบัติเหตุ จํานวน 17 ครั้ง
๒. ผูบาดเจ็บ
จํานวน 18 ราย
3. ยอดสะสมของผูเสีย ชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เปรีย บเทีย บกับคา เฉลี่ย ของ
ผูเสียชีวิต 3 ปยอนหลัง (ป 2555, 2556, 2557) มีผูเสียชีวิตเฉลี่ย ๓๙ ราย
4. ผูเสียชีวิตในป ๒๕๕๘ (นับจากมกราคม – กรกฎาคม ๒๕๕๘) รวม ๒๒ ราย
รับทราบ
/3.13 โครงการ...

๑๘

วัฒนธรรมจังหวัด

๓.๑3 โครงการผูวาฯ พาเยี่ยมวัดทําบุญ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ จังหวัด
มุ ก ดาหาร ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (สํ านั กงานวั ฒ นธรรมจั งหวั ด
มุกดาหาร)
จังหวัดไดจัดกิจกรรมตามกําหนดเรียบรอยแลว ผลการดําเนินงานโครงการฯ ดังนี้

ลําดับที่

ชื่อวัด

อําเภอ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

บรรพตมโนรมย
ศรีประดิษฐาราม
โพธิ์ศิลา
คามวาสี
ปาศิลาวิเวก
ศรีนันทาราม
หลักสอง
บุปผาราม
ศรีสะอาด
ศรีเจริญ
ศรีฐานธรรมิการาม
ศรีมุกดาหาร
โพธิ์ศรีแดง
สระพังทอง
ภูหินเรือ
อรัญญวาสี
รวมทั้งสิ้น

เมืองมุกดาหาร
คําชะอี
เมืองมุกดาหาร
นิคมคําสรอย
เมืองมุกดาหาร
หนองสูง
เมืองมุกดาหาร
ดงหลวง
เมืองมุกดาหาร
หวานใหญ
ดอนตาล
เมืองมุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร

มติที่ประชุม

แทนโยธาธิการฯ

มติที่ประชุม

พระภิกษุ
๘
๒๒
๗
๑๒
๗
๖
๖
๖
๒๐
๗
๑๑
๕
๑๕
๒๐
๕
๙
๑๖๖

จํานวน
ปจจัยที่ไดรับบริจาค (บาท)
เพื่อถวายวัด
สามเณร แมชี
๑ ๑๖,๘๒๕
๑๓ ๑๕,๙๐๐
- ๙,๘๑๑
๓ ๑๓,๖๖๒
๑ ๑๕,๔๘๖.๗๕
- ๑๘,๐๔๒
๑ ๑๑,๖๙๖
๔ ๑๔,๙๙๙
๕๙ ๑๘,๙๗๓
๑ ๑๓,๐๔๔
- ๒๘,๓๖๘.๒๕
- ๑๐,๔๐๐
- ๑๕,๖๑๓
- ๑๓,๘๙๔
๔ ๒๒,๑๖๒
- ๑๕,๔๐๓
๘๗
๒๔๐,๓๘๕

รับทราบ
๓.๑4 สรุปผลการกอสรางพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ณ วัด รอยพระพุท ธบาทภูม โนรมย (สํ า นั กงานโยธาธิก ารและผั งเมือ งจั งหวั ด
มุกดาหาร)
ผลความกาวหนาของงานกอสรางพระพุทธรูปฯ มีรายละเอียดดังนี้
๑. ผูกเหล็กควบคุมขนาดองคพระฯ ถึงชวงปลายพระเกศา
๒. เทคอนกรีตองคพระฯ ถึงบริเวณปลายคางและตนคอ
๓. กอสรางคานและเสาภายในองคพระฯ ถึงระดับตนคอ
๔. กอสรางโครงสรางองคพระฯ ชวงแขนทั้งสองขาง
๕. เพิ่มความสูงของทาวเวอรเครนเปน ๙0 ม. เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่ง
จะมีระดับสูงกวาองคพระประมาณ ๔ เมตร
ผลการดําเนินงานของผูรับจางไดสงมอบงานแลว ๒๒ งวด จากทั้งหมด 32 งวด เบิกจายแลว
เปนจํานวนเงินรวม ๓๓,๑๒๗,๕๘๐ บาท คิดเปนรอยละ ๗๔ ของราคาคากอสราง แผนงานกอสราง
รอยละ ๑๐๐ ผลงานกอสรางจริง รอยละ ๙3.14 งานกอสรางชากวาแผนงาน รอยละ 6.86
รับทราบ
/ระเบียบ...

๑๙
ระเบียบวาระที่ ๔

มติที่ประชุม

เรื่องอื่นๆ
กําหนดการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 9/๒๕๕๘
กํ า หนดการประชุ มกรมการจังหวัด มุกดาหาร และหั ว หนา สว นราชการประจํ า
จังหวั ดมุกดาหาร ครั้งที่ 9/๒๕๕๘ วัน ศุกรที่ ๒5 กัน ยายน ๒๕๕๘ เวลา 13.๓๐ น.
ณ หองประชุม ๒๐๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

ประธาน

ลงชื่อ

(นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผูจดรายงานการประชุม

