รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘
เมื่อวันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายธวัชชัย ธรรมรักษ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
4. นางสาวรัชณีวรรณ เสวกพิบูลย์ อัยการจังหวัดมุกดาหาร
5. นายไพทูรย์ ปินะถา
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
6. ร.ต.อ.พิชิต อวนพล
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
7. นายณรงค์ศักดิ์ พลศักดิ์
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
8. นางณิทฐา แสวงทอง
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
9. นางสุนทรี ใจสุทธิ์
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
10. นายสมเกียรติ ถนอมกิตติ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
11. นายวิชัย เพ็ญดี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
12. นายวีระพล เทพากรณ์
แทนหัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
13. นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
14. นายสันธาน สร้อยสาโรง
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
15. นายเอกราช มณีกรรณ์
นายอาเภอคาชะอี
16. นายสมาน ภูบุญลาภ
แทนนายอาเภอดอนตาล
17. นายอนุชา เจริญรักษ์
นายอาเภอดงหลวง
18. นายพรเทพ วัชกีกูล
นายอาเภอหว้านใหญ่
19. นายปกรณ์ กรรณวัลลี
นายอาเภอหนองสูง
20. นายปัญญา หาระสาร
แทนผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขามุกดาหาร
21. นางอรวรรณ หินตะ
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
22. นางสาวจรัสศรี อิฏฐกุล
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
23. นางกาญจนา บุญจันทร์
แทนประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
24. นายสว่าง วีรกิจบริการ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
25. นายไกรสิทธิ์ ศรีสาราญ
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
26. นายจิณณพิภัทร ชูปัญญา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
27. นายบัญชา ผลานุวงษ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
28. นายทีรศักดิ์ นาโสก
แทน หน.ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
29. นายเชิดชัย อาจวิชัย
หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ ๗๒
30. นายวณิชย์ ศุภวณิชย์สกุล
ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดมุกดาหาร
31. นางศศกร ลออศรีสกุลไชย
คลังจังหวัดมุกดาหาร
32. นายวิบูลย์ธรรม วัตชยโรจน์
แทนธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
33. นายชวการ มาฆะวงศ์
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
34. นางเพ็ชรดา นพวรรณ
สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
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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.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

นายวิศวะ ปิติสุขสมบัติ
นายพรโรจน์ ยลพล
นายชาญศักดิ์ พลหาญ
นายทวี ฤทธิเสน
ว่าที่ ร.ต.พิเชษฐ์ แก้วจินดา
นายธีรศักดิ์ สามารถ
นางสาวอรทัย บุตรศรี
พ.ต.ท.จตุพร เนวะมาตย์
ร.ต.อ.หญิง ศิริรัตน์ สายสุด
นายวิญญู รัตนาพันธุ์
นายสุรพงษ์ ศิริเวช
นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
นายบุญร่วม คาจันทราช
นายกมล ปภุสโร
นายสถิตย์ แสงจันทร์
นายวิศิษฏ์ เหลืองรุ่งโรจน์
นายไพฑูรย์ สุขต่าย
นายคณิต ไชยสิทธิ์
นายไทยทวี ลีลาพจน์สกุล
นายเฉลิมพล เพ็ชรรัตน์
นายปิยวัฒน์ เหล่าทองสาร
นางสาวอัจฉราพร ชาชุม
นายวิรัตน์ สิทธิชัย
นางสาวฐิติรัตน์ แสนสุข
นายคารมณ์ จันทร์แก้ว
นายบุญส่ง พานชัยภูมิ
นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข
นายพิทักษ์ เมืองโคตร
นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณไตรย์
นายวสันต์ นิสัยมั่น
นายธนัทพงศ์ ธนพุทธิวิโรจน์
นางสาวสร้อย สกุลเด็น
นางสาวธวัลรัตน์ ผงทอง
นายขันธ์ชัย ทองอุ่น
นายบรรดล ขันธุแสง
นายทรงวุฒิ โยวบุตร
นางสาววัชราภรณ์ ผิวขา
นางอัญญา ทวีโคตร
นายสายันต์ บุญลี

นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
ผอ.คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
แทนผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผกก.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผกก.10 กองบังคับการตารวจน้า
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แทนสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
หน.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.โครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดมุกดาหาร
หน.สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
แทน หน.ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
ผอ.สนง.กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดมุกดาหาร
หน.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
แทน ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
หน.ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.อุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทนโทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร.
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
แทน ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
แทน ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
แทน ผอ.โรงเรียนมุกดาหาร
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ผอ.โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
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74. นายอาทิตย์ บุญเริง
75. นายกมล นัยจิต
76. นางประภาส ศาสตร์แก้ว
77. นายปิยะ โยมา
78. นายอนน บุญกระสาน
79. นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์
80. นายเดชา แสงสุวรรณ
81. นายสรศาสตร์ ครองยุติ
82. นายสมศักยิ์ บุญทา
83. นายปิติ วัฒนรัตน์
84. พ.อ.ชัยพัทธ์ พรธนัชญ์สกุล
85. นายแสงทอง อนันตภักดิ์
86. นายชัยวัฒย์ บุญชวลิต
87. นายสุรกฤษฏ์ วงศ์วราภัทร์
88. นายสามารถ สุมนารถ
89. นางพนารัตน์ คนขยัน
90. นายเกียรติพงษ์ โรคน้อย
91. นางสุจิตรา พินดวง
92. นางสาวกษมน ลือนาม
93. นางสาวจริญญา วันทาวงศ์
94. นายพิงค์พันธ์ คานา
95. นางศิริพร เศษแสงศรี
96. นายวารี ยัญญะจันทร์
97. นายมานพ งอยจันทร์ศรี
98. นายปริรัตน์ อาจวิชัย
99. นายชาคริต นาควิเชียร
100.นายเอกสิทธิ์ ศรีลาศักดิ์
101.นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์
102.นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
103.นายจันทร ตยางคนนท์
104.นายชาญศักดิ์ พลหาญ
105.นางวรลักษณ์ บุตรธิเดช
106.นายปรมินทร์ วงศ์พระลับ
107.นางธงชัย โสดา

แทนผู้ช่วยอธิการบดีฝุายบริหารการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผอ.โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดมุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ มุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสถานีไฟฟูาแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
แทนวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
แทน หน.ศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
แทน หน.อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
แทน หน.อุทยานแห่งชาติภูผายล
แทน ปุาไม้จังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าด่านปุาไม้มุกดาหาร
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทนประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทนประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
แทนนายกสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
แทนประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ไม่มาประชุม
1. รอง ผอ.รมน.จว.มห. (ท.)
2. นายอาเภอนิคมคาสร้อย
3. หัวศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
4. ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
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5. ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
6. ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
7. ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
8. ผู้อานวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดมุกดาหาร
9. ผู้อานวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
10. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย
11. ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
12. ผบ.ร้อย ตชด.ที่ ๒๓๔
13. ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
14. หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
15. ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
16. หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
17. ผบ.นพค.๒๔
18. ผบ.หมู่เรือที่ ๓ นรข.
19. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
20. ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
21. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มน้าฯ
22. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
23. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
24. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
25. ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา

เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธาน
การประชุมกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

พิธีการก่อนการประชุม
๑. พิ ธี รั บ บั ต รขอบคุ ณ พระราชทานเบื้ อ งหน้ า พระฉายาลั ก ษณ์ ส มเด็ จ พระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม
พระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่ รั ฐ บาลได้ จั ด กิ จ กรรมจั ก รยานเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชิ นี น าถ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ภายใต้ชื่อกิจกรรมว่า “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” เมื่อวันที่ ๑๖
สิ ง หาคม ๒๕๕๘ ณ ลานพระราชวั ง ดุ สิ ต และในส่ ว นภู มิ ภ าค รวม ๗๖ จั ง หวั ด
ทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ประสบผลสาเร็จและเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่ อ มพระราชทานบั ต รขอบคุ ณ ให้ กั บ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด ที่ มี
ส่วนร่วมและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชิ นี น าถ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

๕
2. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครแรงงานดีเด่น (สานักงานแรงงานจังหวัด
มุกดาหาร)
กระทรวงแรงงานได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง อาสาสมั ค รแรงงาน ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โดย
กาหนดให้ อาสาสมัครแรงงานเป็นตัว แทนหน่ว ยงานสั งกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่
ปฏิบัติหน้าที่ด้านแรงงาน เช่น งานรับสมัครงานทั้งในและนอกประเทศ งานประสานงาน
เครือข่ายด้า นแรงงาน งานประสานการฝึกอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ รัฐบาลมีนโยบายให้บุคคลทั่วไปที่มิใช่ลูกจ้างสมัครเป็นผู้ประกันตนตาม
มาตรา ๔๐ อาสาสมัครแรงงานจึงเป็นผู้มีส่วนในการประชาสัมพันธ์และรณรงค์รับสมัคร
ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ เป็นอย่างดียิ่ง จังหวัด มุกดาหารและหน่ว ยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานจั ง หวั ด มุ ก ดาหารได้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กอาสาสมั ค รแรงงานดี เ ด่ น
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามหลั กเกณฑ์ ที่ก ระทรวงแรงงานกาหนดจาก
อาสาสมัครแรงงานของจังหวัด จานวน ๕๓ คน ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติภารกิจของกระทรวง
แรงงานด้วยการดูแลให้บริก ารประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ นับได้ว่าเป็น
ผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สมควรได้รับประกาศ
เกียรติคุณเป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่น จานวน ๗ ราย ดังนี้
๑. อาสาสมัครแรงงานดีเด่น ระดับกระทรวง ได้แก่ นางสาวทัดอุทัย ปากหวาน
อาสาสมัครแรงงานตาบลเหล่าสร้างถ่อ อาเภอคาชะอี
๒. อาสาสมัครแรงงานดีเด่น ระดับจังหวัด ได้แก่
๑.๑ นางสุ วิ ท ย์ เกณฑ์ ส าคู อาสาสมั ค รแรงงานต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอ
เมืองมุกดาหาร
๑.๒ นายชาญณรงค์ คามุงคุณ อาสาสมัครแรงงานตาบลหนองบัว อาเภอดงหลวง
๑.๓ นางกัญญ์พิดา คณรัตน์สมบัติ อาสาสมัครแรงงานตาบลปุงขาม อาเภอหว้านใหญ่
๑.๔ นายนันทา คนยืน อาสาสมัครแรงงานตาบลเหล่าหมี อาเภอดอนตาล
๑.๕ นางเพชรบูรณ์ นามเหล่า อาสาสมัครแรงงานตาบลหนองสูง อาเภอหนองสูง
๑.๖ นางอรกัญญา ผ่านเมือง อาสาสมัครแรงงานตาบลนาอุดม อาเภอนิคมคาสร้อย
3. พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักกีฬาในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐
“เมืองแคนเกมส์” (สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร)
อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ประกอบด้ ว ย วิ ท ยาลั ย การอาชี พ นิ ค มค าสร้ อ ย
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
ได้ส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ “เมืองแคน
เกมส์” ในระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม – ๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬากลาง จังหวัด
ขอนแก่น โดยสรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดังกล่าว อาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
ได้รับรางวัล จานวนทั้งสิ้น ๔ รางวัล ดังนี้
๑. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กรีฑาประเภทลาน ทุ่มน้าหนักชาย
๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เหรียญเงิน กีฬาประเภทมวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวทหญิง น้าหนักไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม
๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เหรียญเงิน กีฬาประเภทเปตองคู่ผสม
๔. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เหรียญทองแดง กีฬาประเภทมวยสากลสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวทหญิง น้าหนักไม่เกิน ๕๔ กิโลกรัม

๖
4. พิธีมอบเกียรติบัตรการดาเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ และปฏิบัติตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
ด้ ว ยส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ได้ จั ด ท าโครงการสนั บ สนุ น การ
ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสู บแห่งชาติในระดับจังหวัด โดยได้รับ
สนับสนุนงบประมาณจากสานักควบคุมการบริโ ภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งได้รับสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) โดยโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนในการดาเนินงานโรงเรียนปลอด
บุหรี่ตามกรอบแนวทางการดาเนิน งาน ทั้งในเรื่องของการประกาศนโยบายโรงเรียน/
สถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่ การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน/สถานศึกษาให้
เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกาหนด การประชาสัมพันธ์สร้างกระแสผ่านระบบ
ประชาสั มพัน ธ์ของโรงเรียน/สถานศึ กษา ซึ่งได้ รับความร่ว มมือจากโรงเรียนในการ
ดาเนินงานตามแนวทางที่กาหนดและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดี เพื่อ
เป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกาลังใจในการดาเนินงานของโรงเรียนในการเฝูาระวัง
ปูองกัน ควบคุมบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร จึงได้จัดทาเกียรติบัตรและปูายประชาสัมพันธ์ เพื่อมอบให้แก่โรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ และได้ ดาเนินการเป็นไปตามกรอบแนวทางที่
กาหนด จานวน ๒๒ แห่ง ดังนี้
๑. โรงเรียนดงหลวงวิทยา
๒. โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา
๓. โรงเรียนคาปุาหลายสรรพวิทย์
๔. โรงเรียนคาบกวิทยาคาร
๕. โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
๖. โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์
๗. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย
๘. โรงเรียนบ้านมะนาว
๙. โรงเรียนบ้านดงหลวง
๑๐. โรงเรียนบ้านนาหลัก
๑๑. โรงเรียนบ้านแก้งนาบอน
๑๒. โรงเรียนบ้านม่วง
๑๓. โรงเรียนบ้านขอนแก่น
๑๔. โรงเรียนบ้านเหล่าปุาเปูด
๑๕. โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
๑๖. โรงเรียนคาชะอีพิทยาคม
๑๗. โรงเรียนนาแพงโคกน้าสร้าง
๑๘. โรงเรียนบ้านโพนสวาง
๑๙. โรงเรียนบ้านพรานอ้น
๒๐. โรงเรียนอุดมวิทย์
๒๑. โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่
๒๒. โรงเรียนบารุงพงษ์อุปถัมภ์

๗
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
2 นายณรงค์ศักดิ์ พลศักดิ์

ตาแหน่งเดิม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร

ตาแหน่งใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอานาจเจริญ

(๒) ผู้เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2558
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
ที่
1 นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
๒ นายวรวิทย์ ทัศนสัมฤทธิ์
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
๓

นายขันธ์ชัย ทองอุ่น

๔

นายกมล นัยจิต

ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพ
นิคมคาสร้อย
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดมุกดาหาร

กรม/ส่วนราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สานักงานประกันสังคมจังหวัด
มุกดาหาร
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร

(๓) หัวหน้าส่วนราชการย้ายไปดารงตาแหน่งจังหวัดอื่น
ลาดับ
ที่
1
2
3
4

ชื่อ – สกุล
นายวิเชียร ทองพุ่ม
นายโสรัจ สังขวรรณ
นายสุชาติ ชัยจิตร์
นางนภสร ทุ่งสุกใส

ตาแหน่งเดิม

ตาแหน่งใหม่

ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร

ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดร้อยเอ็ด
นายด่านศุลกากรคลองใหญ่
ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลาภู
แรงงานจังหวัดหนองคาย

(๔) หัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
ลาดับ
ที่
๑
2
3
4

ชื่อ – สกุล
นายจรูญ เหง่าลา
นายวิศวะ ปิติสุขสมบัติ
นางอรวรรณ หินตะ
นายปิยะ โยมา

มติที่ประชุม

รับทราบ

ตาแหน่งเดิม

ตาแหน่งใหม่

ผู้บัญชาการเรือนจาอาเภอกันทรลักษ์
นายด่านศุลกากรคลองใหญ่
แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
นักวิชาการขนส่งชานาญการพิเศษ
ส่วนสถานีขนส่งสินค้า
สานักการขนส่งสินค้า

ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

๘

มติที่ประชุม

ประธาน

๑.๒ การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๘ (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ
๑.๓ การกล่าวอาลาตาแหน่งของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เนื่องในโอกาส
เกษียณอายุราชการ
จั ง หวั ด มุ ก ดาหารถื อ ว่ า มี ง านเชิ ง ลึ ก มากมายหลายงาน ทั้ ง งานชายแดน งาน
ต่างประเทศ งานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ งานที่ต้องประสานงานและบูรณาการกับส่วน
ราชการส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง และภาคเอกชนต่างๆ ในหลายพื้นที่ วาระงานต่างๆ ที่
เราได้ประชุม และทางานร่วมกันตลอดทั้งปีถือว่าได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน
ทาให้งานเดินหน้าสาเร็จลุล่วง ซึ่งยังมีหน่วยงานกองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อยเข้ามา
ช่วยดูแลความสงบเรียบร้อย จัดระเบียบ สังคมและบ้านเมืองในจังหวัดมุกดาหาร ทาให้งาน
ยิ่งมีประสิทธิภาพ การดูแลพี่น้องประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ต้องขอขอบคุณทุกหน่วย ทุกฝุายที่มา
ช่วยดูแล สนับสนุนงานในจังหวัด ทาให้งานราบรื่นเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น และสิ่งที่เป็นความ
ภาคภูมิใจของผมที่ผ่านมาก็มีหลายงานด้วยกัน ซึ่งก็มีความตั้งใจจะทาก่อนที่จะมาเป็นผู้ว่า
ราชการจังหวัดอยู่แล้ว เช่น โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน
เจ็บปุวย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร และโครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทาบุญ สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ จังหวัดมุกดาหาร
โครงการแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน เจ็บปุวย พิการ
อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ได้ส่วนราชการทั้ง ๔ ส่วน ได้แก่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มุกดาหารดูแลในด้านยารักษาโรค สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารดูแลในด้าน
อาหาร สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารดูแลในด้านที่อยู่อาศัย และ
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหารดูแลในด้านเครื่องนุ่งห่ม
ทั้งนี้ ยั งได้รั บ ความร่ว มมือจากองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น และส านักงานเหล่ ากาชาด
จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งได้ทางานร่วมกันอย่างเต็มความสามารถ เกิดการบูรณาการที่ดี และมี
เปูาหมายช่วยเหลือผู้ที่ยากจนชัดเจน ถือว่าเป็นโครงการที่ผมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่าง
มาก และยั ง มี โ ครงการฝึ กอาชีพช่างตัดผมแก่ครั ว เรือนเปูาหมายที่ประสบปัญหาความ
เดือดร้อน ยากจน เจ็บปุวย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหารของสานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดมุกดาหาร โครงการนี้มีความเป็นรูปธรรมและสามารถนาไปประกอบอาชีพได้
การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ลาว เวียดนาม และจีน อดีตผู้ว่า
ราชการจังหวัดมุกดาหารท่านเดิมมีการเชื่อมความสัมพันธ์ ไว้เป็นอย่างดี ทาให้มีความสนิท
ชิดเชื้อกัน ในอนาคตถ้าได้ประสานความสัมพันธ์ด้านการค้า และการท่องเที่ยวก็จะเป็น
ประโยชน์ต่อจังหวัด ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สานักงานจังหวัด สานักงานพาณิชย์จังหวัด
และสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดถือว่าเป็นหน่วยงานสาคัญทาให้ทางานในพื้นที่
ชายแดนได้เป็นอย่างดี
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ขณะนี้ทางรัฐบาลได้ให้ดาเนินการพัฒนาอาเภอ
แม่ ส อด จั ง หวั ด ตาก และจั ง หวั ด สระแก้ ว ก่ อ น ส่ ว นจั ง หวั ด อื่ น ก็ จ ะด าเนิ น การพั ฒ นา
ตามลาดับ ต้องดูว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอย่างไร เราในฐานะ
หน่วยงานในพื้นที่ต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชน และช่วยกันเตรียมการเรื่องที่ดินในการ
ลงทุน ผังเมือง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ในเรื่องการขยายพื้นที่ล่าสุดขยายไป
๑๐ ตาบล ในเขตอาเภอเมือง และอาเภอคาชะอี ส่ว นที่ดิน ราชพัสดุ ๑,๐๘๕ ไร่ ในเขต
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ตาบลคาอาฮวนอยู่ระหว่างสานักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารดาเนินการ และเรื่องรถไฟกับ
สนามบินผมคิดว่าจั งหวัดมุกดาหารน่าจะมีเพราะเป็นเมืองหน้าด่านที่จะสามารถพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดนี้ขึ้นมา ด้วยความโดดเด่นของจังหวัดมุกดาหารเราก็ต้องช่วยกัน
เชิญชวน ประชาสัมพันธ์ถึงความเหมาะสมในพื้นที่ให้มีการมาลงทุน
การก่อสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดรอย
พระพุทธบาทภูมโนรมย์ก็ได้ให้กาลังใจตลอดเวลา ซึ่ง การก่อสร้างก็ถือว่าใกล้ จะเสร็จแล้ว
และอีกเรื่องที่ยังไม่เดินหน้าคือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหารยังดาเนินไป
ไม่ได้เท่าที่ควร คงต้องฝากทุกท่านช่วยกันดูแล และติดตามต่อไป
วาระการกล่าวอาลาตาแหน่งในวันนี้ ขอให้ทุกท่านเดินหน้าทางานไปตามหน้าที่อย่าง
เต็มกาลังความสามารถ มีการบูรณาการ ประสานงาน และสนับสนุนการทางานของผู้ว่า
ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหารท่ า นใหม่ ที่ จ ะมาท างานให้ เ ป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยมี
ประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป ขอถือโอกาสนี้อานวยพร ขอให้ทุกท่านโชคดี ประสบผลสาเร็จใน
หน้าที่การงาน ชีวิตครอบครัว มีความสุขความเจริญ ต้องขอกราบลาทุกท่าน และให้ท่าน
สรสิทธิ์ฯ เป็นประธานการประชุมแทนในวาระที่เหลือ
รับทราบ
1.๔ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
ความคื บ หน้ า ยั ง อยู่ ที่ ๓ อ าเภอ ๑๑ ต าบล พื้ น ที่ ๓๖๔,๕๔๓ ไร่ เมื่ อ วั น ที่ ๑๔
กันยายน ๒๕๕๘ ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์กาหนดพื้นที่และ
ศูน ย์ บ ริ การเบ็ ดเสร็จด้านการลงทุน จังหวัดได้เสนอขอเพิ่มพื้นที่คืออาเภอคาชะอี ท่าน
นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี น โยบายปรั บ เพิ่ ม พื้ น ที่ เ ป็ น เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษคลั ส เตอร์ กั บ
ซุปเปอร์คัตเตอร์ ในจังหวัดใหญ่ๆ กิจการจะเป็นพวกยานยนต์ ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
ดิจิ ต อล จั งหวั ด ที่ ข อเพิ่ ม พื้ น ที่ ม าก็ ข อรอดู ทิศ ทางก่ อ น และในวัน ที่ ๘ ตุ ล าคม ๒๕๕๘
นายกรัฐมนตรีก็จะจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ซึ่ง
คงจะมีความคืบหน้ามานาเรียนให้ที่ประชุมทราบต่อไป
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕8 เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕8
รายงานการประชุมมีจานวน 1๙ หน้า ฝุายเลขานุการ ได้ลงรายงานการประชุม
ในเว็ บ ไซต์ www.mukdahan.go.th และได้ จั ด ส่ ง รายงานการประชุ ม ทาง Email:
mukdahan_gov@hotmail.com แล้ว ไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕8 เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕8
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ การจั ด พิธี “วัน ที่ร ะลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ” (ส านักงาน
จังหวัดมุกดาหาร)
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ได้เห็นชอบการกาหนดให้วันที่ ๑๘
ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เป็น “วันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ” และให้เป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็น
วันหยุดราชการ และสานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรีได้ขอให้สานักราชเลขาธิการนาความ
กราบบังคมทูลพระกรุณา และสานักราชเลขาธิการได้นาความกราบบังคมทูลพระกรุณา
ทราบฝุาละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วันที่ ๑ ตุลาคม ของทุกปี
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ซึ่งเป็ น วัน คล้ ายวัน สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้าอยู่หัว เป็นวันรัฐ พิธี
ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดจึงไดกาหนดจัดพิธี “วันที่ระลึก
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา 0๘.๐๐ น.
ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่) การแตงกายชุดปกติขาว หรือ
ชุดปฏิบัติราชการสีกากีแขนยาว
รับทราบ
3.๒ การจัดพิธี “วันปิยมหาราช” (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดจึงได
กาหนดจัดพิธี “วันปิยมหาราช” ในวัน ศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา 0๗.๔๕ น.
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร การ
แตงกายชุดปกติขาวสวมหมวก หรือชุดปฏิบัติราชการสีกากีแขนยาว
รับทราบ

3.๓ การจัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษามหากฐิน จังหวัดมุกดาหาร ประจาปี 2558
(เทศบาลเมืองมุกดาหาร)
นายกเทศมนตรีเมืองฯ
ด้ว ยจั งหวัดมุกดาหารโดยเทศบาลเมืองมุกดาหาร ร่ว มกับส่ว นราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ชมรมเรือพายจังหวัดมุกดาหาร ตลอดจนประชาชน
ชาวจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ก าหนดจั ด งานประเพณี แ ข่ ง เรื อ ออกพรรษามหากฐิ น จั ง หวั ด
มุกดาหาร ประจาปี 2558 รวมทั้งได้กาหนดให้มีการแข่งขันเรือยาวในวันออกพรรษา
เชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ระหว่าง
วันที่ ๒๗ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณท่าน้าเขื่อนริมโขง ตลาดอินโดจีน อาเภอเมือง
มุกดาหาร
มติที่ประชุม
รับทราบ

ประธาน
มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

3.4 พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้าเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจาปี 2558 (สานักงาน
ประมงจังหวัดมุกดาหาร)
จังหวัด ได้ จั ด พิธีปล่ อยพันธุ์สั ตว์น้าเนื่องในวันประมงแห่ งชาติ ประจาปี ๒๕๕๘
เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สระน้าสภาตาบล บ้านนิคม
ทหารผ่านศึก ตาบลดงหมู อาเภอหว้านใหญ่ ซึ่งผมได้ไปเป็นประธานในพิธีที่ผ่านมา
รับทราบ
3.๕ การกาหนดวงเงินวิธีการจัดการพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการ
ปฏิ บั ติ ต ามแนวทางปฏิ บั ติ ใ นการจั ด หาพั ส ดุ ด้ ว ยวิ ธี ต ลาดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์
(Electronic Bidding : e-bidding) (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
การก าหนดวงเงิ น วิ ธี ก ารจั ด การพั ส ดุ โ ดยยกเว้ น การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติ
ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market :
e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
ดังนี้

๑๑
๑. กาหนดวงเงินในการจัดหาพัสดุตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
๑.๑ วิธีตกลงราคา ได้ แก่ การซื้อหรื อการจ้างครั้ งหนึ่ง ซึ่งมี ราคาไม่เกิ น
500,000 บาท

มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

๑.๒ วิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท
แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
๑.๓ วิ ธี ป ระกวดราคา ได้ แ ก่ การซื้ อ หรื อ การจ้ า งครั้ ง หนึ่ ง ซึ่ ง มี ร าคาเกิ น
2,000,000 บาท
๑.๔ การซื้อโดยวิธีพิเศษ ได้แก่การซื้อครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท
ให้ กระทาได้ เฉพาะกรณี ห นึ่งกรณีใดตามระเบียบฯ พ.ศ. 2535 และที่แ ก้ไขเพิ่มเติ ม
ข้อ 23 กาหนด
๑.๕ การจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่การจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท
ให้ กระทาได้ เฉพาะกรณี ห นึ่งกรณีใดตามระเบียบฯ พ.ศ. 2535 และที่แ ก้ไขเพิ่มเติ ม
ข้อ 24 กาหนด
๒. การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
ซึ่งเดิมกาหนดให้ใช้วิธี e-market และ e-bidding ให้ส่วนราชการจัดหาพัสดุด้วยวิธีสอบ
ราคาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สาหรับการจัดหาพัสดุครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 2,000,000 บาท ให้ส่วนราชการใช้วิธี
e-market และ e-bidding แล้วแต่กรณี
๓. แนวทางการปฏิบัติในข้อ 1 และข้อ 2 ให้เริ่มถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน
2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 สาหรับกระบวนการจัดหาพัสดุที่ได้ดาเนินการก่อน
วันที่ 15 กันยายน 2558 และยังไม่แล้วเสร็จ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
เดิมต่อไป
รับทราบ
3.๖ การเตรี ยมความพร้ อ มการปฏิบัติ งานในช่ วงสิ้ น ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
แนวทางการบริห ารงบประมาณตามมาตรการการเพิ่มประสิทธิภ าพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งสานักงบประมาณได้กาหนด
แนวทางไว้ดังนี้
๑. ให้จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ส่งให้สานักงบประมาณภายใน
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙ โดยแผนต้องสอดคล้องกับเปูาหมาย ดังนี้
๒. เมื่อส่ ว นราชการได้รับจัด สรรงบประมาณจากส านั กงบประมาณ ให้ เร่งโอน
จัดสรรงบประมาณไปยังสานักเบิกส่วนภูมิภาคโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน ๓ วันทาการ
๓. ให้ส่วนราชการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย พร้อมทั้งระบุปัญหา
อุปสรรค และแนวทางแก้ไขส่งให้สานักงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นรายเดือน
และรายไตรมาส

๑๒

มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

๔. ให้หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามและกากับดูแลหน่วยงาน
ในสังกัดให้ปฏิบัติตามแผนฯ อย่างเคร่งครัด
๕. ให้ส่วนราชการที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงิน
กันไว้เบิกเหลื่อมปีโดยเร็ว
๖. กรณีส่วนราชการมีความจาเป็นเร่งด่วนต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐ บาล และการกระตุ้นเศรษฐกิจ สามารถพิจารณาปรับแผนฯ ยกเว้นรายจ่ายลงทุน
ไม่เกิน ๒ ล้านบาท เสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่กากับดูแลการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ พิจารณาส่งให้สานักงบประมาณพิจารณาเห็นชอบ
รับทราบ
3.๗ รายงานประมาณการเศรษฐกิ จ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เดื อ นตุ ล าคม ๒๕๕๘
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหารได้ประเมินภาวะเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารเดือน
ตุลาคม 2558 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะมีแนวโน้มขยายตัว ตามอุปสงค์ภายในจังหวัดที่
ขยายตัว โดยคาดว่าด้านอุปสงค์ขยายตัวจากการลงทุนภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐและ
การค้าชายแดน ด้ า นอุปทานหดตัว จากภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคการ
บริ ห าร และการบริ โ ภคภาคเอกชน ส าหรับ ด้ า นเสถี ยรภาพเศรษฐกิ จจังหวั ด อัตรา
เงินเฟูอทั่วไปปรับตัวลดลง
รับทราบ
3.๘ มาตรการเร่ ง รั ด การใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
(๑) เปูาหมายการเบิกจ่ายตามมติ ครม. แยกเป็นรายไตรมาส
งบลงทุน
งบภาพรวม
ไตร
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)
มาสที่
เปูาหมาย (%)
เปูาหมาย (%)
๑
๒๙
๓๒
๒
๕๕
๕๕
๓
๗๔
๗๖
๔
๘๗
๙๖
(๒) สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เบิกจ่าย
ลาดับการ
รายการ
%
ณ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
เบิกจ่าย
เปูาหมาย
(ประเทศ)
งบประมาณ
เบิก
เบิกจ่าย ร้อยละ
งบประจา 2,๖๖๕.๙๔ 2,๕๖๖.๘๙ 9๖.๒๘
๓๒
งบลงทุน 1,5๗๙.๑๓ ๑,๒๔๗.๕๘ ๗๙.๐๐
87
4๓
รวม
4,๒๔๕.๐๗ ๓,๘๑๔.๔๗ 8๙.๘๖
96
๔๓

๑๓
(๓) สรุปผลการเบิกจ่ายงบจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
ลาดับการ
รายการ
%
ณ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
เบิกจ่าย
เปูาหมาย
(ประเทศ)
งบประมาณ
เบิก
เบิกจ่าย ร้อยละ
งบประจา
36.23
๓๑.๙๑ ๘๘.๐๘
4๕
งบลงทุน
101.64 ๑๐๑.๖๐ ๙๙.๙๖
87
12
รวม
๑๓๗.๘๗
1๓๓.๕๑ ๙๖.๘๔
96
1๖
(๔) สรุปผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย ณ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘
ลาดับ
อาเภอ
จานวนโครงการที่ งบประมาณ เบิกจ่าย
ร้อยละ
ที่
ได้รับจัดสรร
๑
ดงหลวง
๙
๒๑.๒๓
๒๐.๔๙
๙๖.๕๑
๒
ดอนตาล
๘
๑๕.๓๐
๑๔.๗๖ ๙๖.๔๗
๓
หนองสูง
๕
๗.๔2
๖.๗๒
๙๐.๕๗
๔
หว้านใหญ่
๑๑
๑๕.03
๑๒.๔๙
๘๓.๑๐
๕ นิคมคาสร้อย
๑๐
๑๘.4๖
๑๓.๓๔
๗๒.๒๖
๖
คาชะอี
๑๒
๒๕.๒๗
๑๒.๙๘ ๕๑.๓๗
๗
เมือง
๔๖
๑๔๒.๙๔ ๖๓.๖๙ ๔๔.๕๖
รวม
๑๐๑
๒๔๕.๖๕ 1๔๔.๔๗ ๕๘.๘๑
มติที่ประชุม

รับทราบ

พาณิชย์จังหวัด

3.๙ สรุ ปภาวะการค้าชายแดนด้า นจังหวัดมุกดาหาร - สะหวัน นะเขต สปป.ลาว
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
มูลค่าการค้าชายแดนด้านจังหวัดมุกดาหาร

ลาดับ

รายการ

1
2
3
4
5

มูลค่าการค้าชายแดนรวม
การส่งออก
การนาเข้า
ดุลการค้า
มูลค่าการค้าผ่านแดนรวม

ม.ค. – ส.ค.
255๗
6,๑๕๔
3,๒๕๘
2,๘๙๖
๓๖๒
๗๕๒

จังหวัดมุกดาหาร
ม.ค. – ก.ค.
เพิ่ม / ลด
%
255๘
7,๘๙๑
๑,๗๓๗
๒๘
3,๒๖๔
6 ๐.๑๘
4,๖๒๗
1,๗๓๑
๖๐
-1,๓๖๓
-๑,๗๒๕ -๔๗๗
1,12๕
๓๗๓
5๐

๑๔

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

หมวดสินค้าส่งออกสาคัญ 10 อันดับแรก ประจาเดือน สิงหาคม 2558
(หน่วย : ล้านบาท)
หมวดสินค้า
มูลค่า (บาท)
แผ่นวงจรพิมพ์
๕๗๐
หน่วยประมวลผลข้อมูลใน Hard disc
๕๔๕
แท้งก์ คาสก์ ดรัม ที่มีความจุไม่เกิน 300 ลิตร
3๙๑
ส่วนประกอบและอุปกรณ์กล้อง
2๒๘
วงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์
1๔๓
รถยนต์และยานยนต์อื่นๆ
๙๔
น้ามันเชื้อเพลิง
๙2
ชิ้นงานทาด้วยพลาสติก
๘๔
เครื่องอุปกรณ์ไฟฟูาสาหรับให้สัญญาณเสียงหรือ
๖6
ให้สัญญาณที่เห็นได้
ของอื่นๆ ทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า
๕๔
อื่นๆ
๙๙๗
รวมทั้งสิ้น
3,๒๖๔
หมวดสินค้านาเข้าสาคัญ 10 อันดับแรก ประจาเดือน สิงหาคม 2558
(หน่วย : ล้านบาท)

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
มติที่ประชุม

รับทราบ

หมวดสินค้า
ส่วนประกอบและอุปกรณ์กล้อง
ทองแดงบริสุทธิ์ที่ยังไม่ได้จัดทาสาเร็จรูป
เครื่องประมวลผลข้อมูล
พลังงานไฟฟูา
แท้งก์เปล่า
แผ่นวงจรพิมพ์
มอเตอร์และอุปกรณ์เครื่องไฟฟูา
แปู น แผง คอนโซลเพื่ อควบคุ มไฟฟูา หรือเพื่ อ
จ่ายกระแสไฟฟูา
เสื้อผ้าสาเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ตกแต่ง
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๑๕
3.๑๐ สถานการณ์พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 255๘ (สานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร)
แทนประกันสังคมจังหวัด พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน
๒๕๓๓ เป็นต้นมา และในช่วงแรกได้มีการบังคับใช้กับกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๒๐ คนขึ้นไป
เมื่อพ้น ๓ ปีไปแล้ว จึงบังคับใช้กับกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๑๐ คน และมีผลบังคับใช้กับ
กิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๑ คน เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๕ เป็นต้นมา โดยการดาเนินงาน
ของสานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เป็นระยะเวลา ๒๕ ปีมาแล้ว และได้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาแล้ว ๒ ฉบับ ได้แก่ฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๓๗ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๒ ปัจจุบันได้มีการแก้ไขเป็นฉบับที่ ๓ โดยตราเป็น
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คม (ฉบับ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผ ลใช้ บั งคั บ ตั้ ง แต่วั น ที่ ๒๐
ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
ประเด็ น ที่ ๑ การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายกั บ ลู ก จ้ า งชั่ ว คราวของส่ ว นราชการเดิ ม
พระราชบัญญัติประกันสังคมบังคับใช้กับลูกจ้างชั่วคราวของราชการเฉพาะลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือนเท่านั้ น แต่พระราชบัญญัติประกันสั งคมฉบับที่ ๔ มีผ ลใช้บังคับในวันที่ ๒๐
ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่จะมาถึงนี้ได้กาหนดให้ลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภทของส่วนราชการต้อง
ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ดังนั้นตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคมนี้เป็นต้นไป ให้ส่วนราชการทุกแห่ง
ที่มีลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภท เช่น รายวัน รายชั่วโมง ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนต้องแจ้งขึ้น
ทะเบียนลูกจ้างต่อสานักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร ส่วนลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ยังคงเป็นผู้ประกันตนต่อไป
ประเด็นที่ ๒ การจ่ายเงินสมทบให้นายจ้างนาส่งเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตน
และในส่วนของนายจ้างต่อสานักงานภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ถ้าเกินกาหนดเวลา
คิดเงินเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อเดือน โดยไม่มีการอนุโลมให้ถึงวันที่ ๒๙ ของทุกเดือนอีกต่อไป
โดยเริ่มคิดเงินเพิ่มเป็นรายวันตั้งแต่วันที่เกินกาหนดจนถึงวันที่ชาระเงินสมทบแล้วเสร็จ ซึ่ง
เดิ ม ได้ ก าหนดให้ จ่ า ยเงิ น สมทบภายในวัน ที่ ๑๕ ของเดือ นถั ดจากเดื อ นที่จ่ า ยค่า จ้ า ง
หากเกินกาหนดได้กาหนดให้คิดเงินเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อเดือน แต่หากเงินเพิ่มไม่ถึง ๑๕ วัน
ให้ปัดทิ้ง จึงทาให้สามารถนาส่งเงินสมทบถึงวั นที่ ๒๙ ของเดือนถัดไป แต่หลังจากวันที่
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้ตัดข้อความท้ายออกทาให้ต้องส่งเงินสมทบภายในวันที่ ๑๕ ของ
เดือนถัดไป หากเกินกาหนดต้องคิดเงินเพิ่มเลย
ประเด็นที่ ๓ การส่งแบบนาส่งเงินสมทบ เดิมกฎหมายประกันสังคมมิได้กาหนด
บทลงโทษแก่ น ายจ้ า งที่ ไม่ น าส่ งแบบน าส่ ง เงิ นสมทบ (สปส. ๑ – ๑๐) แต่ ห ลั ง จากที่
กฎหมายมีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ นี้ ให้นายจ้างนาส่งแบบนาส่งเงินสมทบ
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป หากไม่นาส่งก็มีโทษจาคุกและปรับตามกฎหมายไม่ว่าจะ
นาส่งเงินสมทบหรือไม่ก็ต้องส่งแบบ (สปส. ๑ – ๑๐) ภายในกาหนด
ประเด็นที่ ๔ การเพิ่มสิทธิประประโยชน์ทดแทน ได้แก่
๑. กรณีคลอดบุตร เดิมผู้ ประกันตนเบิกแบบเหมาจ่ายครั้งละ ๑๓,๐๐๐ บาท
ต่อการคลอดหนึ่งครั้ง หลังจากที่กฎหมายมีผลใช้บังคับผู้ประกันตนเบิกได้ไม่จากัดจานวนครั้ง
๒. กรณีสงเคราะห์บุตร เดิมผู้ประกันตนเบิกได้เดือนละ ๔๐๐ บาท สาหรับบุตร
อายุ ตั้งแต่ ๐ - ๖ ปี คราวละไม่เกิน ๒ คน หลังจากที่กฎหมายมีผลใช้บังคับให้ เบิกได้
คราวละไม่เกิน ๓ คน
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พัฒนาการจังหวัด

๓. กรณีว่างงาน ให้เพิ่มความคุ้มครองสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานแก่ผู้ประกันตน
กรณีนายจ้างหยุดกิจการชั่วคราวเนื่องจากเหตุสุดวิสัยโดยยังมิได้มีการเลิกจ้าง เช่น กรณี
สถานประกอบการถูกน้าท่วม (กฎหมายเก่าไม่มี)
๔. กรณี เ จ็ บ ปุ ว ยเรื้ อ รั ง แล้ ว ต่ อ มาเสี ย ชี วิ ต ให้ เ พิ่ ม สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ก รณี ต ายแก่
ผู้เจ็บปุวยเรื้อรัง/ผู้ทุพพลภาพ แม้ส่งเงินสมทบไม่ครบตามสิทธิ (กฎหมายเก่าไม่ ให้) ซึ่งเดิม
หากผู้ประกันตนเจ็บปุวยเรื้อรังมักออกจากงานและไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา
๓๙ ต่อให้สิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีตายจะสิ้นสุดลงหลังพ้นไปหกเดือน
๕. กรณีทุพพลภาพ เดิมผู้ประกันตนต้องสูญเสียสมรรถภาพของร่างกาย ร้อยละ ๕๐
จึ ง จะมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ ท ดแทนกรณี ทุ พ พลภาพ ให้ เ พิ่ ม ผู้ ป ระกั น ตนที่ สู ญ เสี ย
สมรรถภาพของร่างกาย ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด และให้ผู้ทุพพลภาพก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘ ซึ่งมีสิทธิได้รับ
เงินทดแทนการขาดรายได้เพียง ๑๕ ปีได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตลอดชีวิต
๖. กรณีบาเหน็จชราภาพ ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิทาหนังสือระบุผู้มีสิทธิรับประโยชน์
ทดแทนเงินบาเหน็จชราภาพได้ (กฎหมายเก่าไม่สามารถระบุได้) ตลอดจนได้ขยายให้ผู้มี
สิทธิได้รับบาเหน็จชราภาพเพิ่มไปถึงขั้น ปูุย่า ตายาย หากไม่มีผู้มีสิทธิในลาดับก่อนหน้า
ประเด็นที่ ๕ ได้แก้ไขเงื่อนไขกรณีกรณีจงใจให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ
และตายให้เป็นมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายประกันสังคม (กฎหมายเดิมไม่จ่าย)
ประเด็นที่ ๖ ขยายระยะเวลาให้ผู้ ประกันตนหรือผู้ มีสิทธิยื่นคาขอรับประโยชน์
ทดแทนภายใน ๒ ปี นับแต่วันที่มสี ิทธิ (กฎหมายเก่า ๑ ปี)
รับทราบ
3.11 สรุปความก้าวหน้าตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณี
ยากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ปี 2558 (สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการขับเคลื่อนการดาเนินงานและให้
ความช่วยเหลือครัวเรือนเปูาหมายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้
๑. ด้านยารั กษาโรค สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดมุกดาหารในฐานะหน่ว ยงาน
เจ้ าภาพหลั กได้ด าเนินการขับเคลื่ อนการให้ ความช่ ว ยเหลื อ ครัว เรือ นเปูาหมายที่ร่ว ม
โครงการครบทั้ง ๑๕ ครัวเรือน
๒. ด้านอาหาร สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารซึ่งหน่วยงานเจ้าภาพหลัก
ได้ ข ออนุ มั ติ ง บประมาณสนั บ สนุ น ปั จ จั ย การผลิ ต แก่ ค รั ว เรื อ นเปู า หมายจากกองทุ น
ช่วยเหลือผู้ยากจนฯ ครบทั้ง ๓๒ ครัวเรือน วงเงิน ๒๒๑,๗๓๐ บาท เมื่อวันที่ ๑ กันยายน
๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้อนุมัติเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ ยากจน เจ็บปุว ย
พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพ แก่ครัวเรือน
เปูาหมายเพิ่มเติม จานวน ๖ ราย เป็นเงิน ๓๓,๘๐๐ บาท
๓. ด้านที่อยู่อาศัย สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารร่วมกับ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส านั ก งานเหล่ า กาชาดจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ส่ ว นราชการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดาเนินการมอบบ้านครบจานวน ๒๓ หลัง
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๔. ด้านเครื่ องนุ่ง ห่ ม ส านัก งานพัฒ นาสั งคมและความมั่ นคงของมนุษย์ จัง หวั ด
มุกดาหาร และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารได้ให้ความช่วยเหลือครัวเรือน
เปูาหมายเป็น เงิน สด ครัวเรือนละ ๒,๐๐๐ บาท และเป็นสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค
เครื่องนุ่งห่ม ครบทั้ง ๒๙ ครัวเรือน
รายงานสถานะทางการเงินกองทุ นช่ว ยเหลื อ ผู้ ยากจน เจ็บปุว ย พิก าร อนาถา
จังหวัดมุกดาหาร ปัจจุบันมีเงินกองทุนฯ รวมทั้งสิ้นจานวน ๘๔,๑๖๔.๓๑ บาท
สาหรับการดาเนินงานโครงการฝึกอาชีพช่างตัดผมแก่ครัวเรือนเปูาหมายที่ประสบ
ปั ญหาความเดือดร้ อน ยากจน เจ็ บปุว ย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๕๘
จังหวัดมุกดาหารกาหนดดาเนินการฝึกอาชีพช่างตัดผมชายให้แก่ครัวเรือนเปูาหมายที่
ประสบปัญหาความเดือดร้อน ยากจน เจ็บปุวย พิการ อนาถา และครัวเรือนที่มีรายได้ต่า
กว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี ๒๕๕๗ -ปี ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครัวเรือนเปูาหมายได้มี
อาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ซึ่งจังหวัด
ได้ดาเนินการฝึกอาชีพเสร็จเรียบร้อยแล้ว จานวน ๓ รุ่น มีผู้ผ่านการฝึกอาชีพตามหลักสูตร
และผ่านการทดสอบจากวิทยากรผู้ฝึกสอนแล้วว่ามีทักษะสามารถประกอบอาชีพช่างตัดผม
ชายได้ จานวน ๖๐ คน และรุ่นสุ ดท้ายโดยศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณ
ชายแดนมุ ก ดาหารเป็ น หน่ ว ยงานเจ้ า ภาพหลั ก ด าเนิ น การระหว่ า งวั น ที่ ๒๓ - ๒๕
กันยายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
หน่วยงานที่สนับสนุนการดาเนินโครงการฯ ดังนี้
๑. สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร
๒. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
๓. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
๔. กองทุนช่วยเหลือช่วยเหลือผู้ยากจน เจ็บปุวย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร
๕. สานักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
๖. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

๓.12 สรุ ป รายงานสถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน ประจ าเดื อ น สิ ง หาคม ๒๕๕๘
(สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
แทน หน.สนง.ปภ.จ.
สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประจาเดือนสิงหาคม 2558 ดังนี้
๑. เกิดอุบัติเหตุ จานวน ๓๘ ครั้ง
๒. ผู้บาดเจ็บ
จานวน ๔๔ ราย
3. ยอดสะสมของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของ
ผู้เสียชีวิต 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2555, 2556, 2557) มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ย ๓๙ ราย
4. ผู้เสียชีวิตในปี ๒๕๕๘ (นับจากมกราคม – สิงหาคม ๒๕๕๘) รวม ๑๘ ราย
มติที่ประชุม
รับทราบ

โยธาธิการฯ

๓.๑๓ สรุปผลการก่อสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ วัด รอยพระพุ ทธบาทภูม โนรมย์ (ส านัก งานโยธาธิก ารและผั งเมื องจั งหวั ด
มุกดาหาร)
ผลความก้าวหน้าของงานก่อสร้างพระพุทธรูปฯ มีรายละเอียดดังนี้
๑. ผูกเหล็กควบคุมขนาดองค์พระฯ ถึงช่วงปลายพระเกศา
๒. เทคอนกรีตองค์พระฯ ถึงบริเวณคอและดาเนินการติดตั้งพระศก (มวยผม)

๑๘

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
หน.สนจ.
มติที่ประชุม

๓. ก่อสร้างคานและเสาภายในองค์พระฯ ถึงระดับหู
๔. ก่อสร้างโครงสร้างองค์พระฯ ช่วงแขนทั้งสองข้าง
๕. เพิ่มความสูงของทาวเวอร์เครนเป็น ๙0 ม. เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่ง
จะมีระดับสูงกว่าองค์พระประมาณ ๔ เมตร
ผลการดาเนินงานของผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว ๒๒ งวด จากทั้งหมด 32 งวด เบิกจ่ายแล้ว
เป็นจานวนเงินรวม ๓๓,๑๒๗,๕๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔ ของราคาค่าก่อสร้าง แผนงานก่อสร้าง
ร้อยละ ๑๐๐ ผลงานก่อสร้างจริง ร้อยละ ๙๕.๘๕ งานก่อสร้างช้ากว่าแผนงาน ร้อยละ ๘.๕๓
รับทราบ
เรื่องอื่นๆ
4.1 กาหนดการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด
กาหนดการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด ในวันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

มติที่ประชุม

4.2 กาหนดการประชุม กรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 10/๒๕๕๘
กาหนดการประชุม กรมการจั งหวัด มุกดาหาร และหั ว หน้า ส่ ว นราชการประจ า
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 10/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

หน.สนจ.

ลงชื่อ
(นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

