รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 4/๒๕๕9
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน ๒๕๕9
ณ ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
ผู๎วําราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายนพดล ไพฑูรย์
รองผู๎วําราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นางมาลีรัฐ เล็กกระจําง
แทนอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
4. นายสมเพชร สร๎อยสระคู
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
5. นายอนุรัตน์ ธรรมประจาจิต
หัวหน๎าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
6. นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์
แทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
7. นายบุญมา สุภารีย์
แทนเจ๎าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
8. นายภพ ภูสมปอง
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
9. นายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์
หัวหน๎าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
10. นางสาวณัฐชยา ชํางแกะ
ท๎องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
11. นางสาวสุกัญญา พันธ์พิบูลย์
แทนนายอาเภอเมืองมุกดาหาร
12. นายศักดิ์ชาย ไชยสีหา
แทนนายอาเภอคาชะอี
13. นายสมาน ภูบุญลาภ
แทนนายอาเภอดอนตาล
14. นายชานาญ ชื่นตา
นายอาเภอนิคมคาสร๎อย
15. นายพรเทพ วัชกีกุล
นายอาเภอหว๎านใหญํ
16. นายสมพร มณีรัตน์
นายอาเภอหนองสูง
17. นายปัญญา หาระสาร
แทนผู๎จัดการการประปาสํวนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
18. นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
19. นางบรรจง บรรจง
แทนจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
20. นางอรุณี ศรีประจันทร์
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
21. นายสวําง วีรกิจบริการ
สวัสดิการและคุ๎มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
22. นางสาวทัยกี ศิลปสิทธิ์
แทนผู๎อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
23. นายวิรุฬห์ ศุภกุล
แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
24. นายบัญชา ผลานุวงษ์
ผู๎อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
25. นายเชิดชัย อาจวิชัย
หัวหน๎าศูนย์ควบคุมโรคติดตํอนาโดยแมลงที่ 72
26. นายนเรศ สุวรรณกูฏ
ผู๎อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
27. นางพรอุมา หมอยา
คลังจังหวัดมุกดาหาร
28. นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
29. นายชวการ มาฆะวงศ์
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
30. นายขวัญชัย ธนพรไพศาล
แทนสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
31. นายกาธร เจริญสุข
แทนนายดํานศุลกากรมุกดาหาร
32. นายอติพิชญ์ จันทร์เพ็ง
แทนผู๎อานวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดมุกดาหาร
33. นายจรูญ เหงําลา
ผู๎บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
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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.

วําที่ ร.ต.พิเชษฐ์ แก๎วจินดา
นายธีรศักดิ์ สามารถ
นายเชฎฐกฤท วรจันทร์
พ.ต.อ.สามารถ แก๎วเนตร
พ.ต.ท.อกนิษฐ์ สุทธิพงษ์
นางปิ่นองนงค์ วงศ์บุญ
นายสุรพงษ์ ศิริเวช
นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
นางสุมามาลย์ สายชมภู
นายเสฐียรพงษ์ อินเพน
นายวิริยะ แก๎วคง
นายวิศิษฎ์ เหลืองรุํงโรจน์
นายจักรกฤษณ์ เปาวิมาน
นายอุทัย ศรีทานันท์
นายบุญสํง ชื่นตา
นายปานปัณณ์ วรนุช
นางสาวดวงแก๎ว ดีเลิศ
นายวิรัตน์ สิทธิชัย
นางสาวภัสสร ปิ่นสุข
นายบุญมาก พํออามาตย์
นายสถาพร ภูํพันธ์เจริญสุข
นายพิทักษ์ เมืองโคตร
นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณไตรย์
นายอรรถสิทธิ์ บุศย์น้าเพชร
นายมนูญ แก๎วแสนเมือง
นางสาวสร๎อย สกุลเด็น
นายประยูร ดังก๎อง
นายวินิจ คงทอง
นายปัญญา มุํงดี
นายสมปอง ทองศรี
นางสาววัชราภรณ์ ผิวขา
นายวิเชียร สาราญพรหม
นางสาวพรทิวา ยืนยง
นายอาทิตย์ บุญเริง

68.
69.
70.
71.

นายเรือง สุพร
นายประภาส ศาสตร์แก๎ว
นายปิยะ โยมา
นายชัยณรงค์ แถมวัน

ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู๎อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบก.ภ.จว.มห.
แทน ผกก.10 กองบังคับการตารวจน้า
แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
แทนเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
หน.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทนผู๎อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดมุกดาหาร
แทนหัวหน๎าดํานกักกันสัตว์มุกดาหาร
ผอ.การยางแหํงประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
แทน หน.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
แทน ผอ.ศูนย์หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.อุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทนโทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
แทนอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผู๎อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
ผู๎อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
แทน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร๎อย
ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
แทน ผอ.โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
แทนผู๎ชํวยอธิการบดีฝุายบริหารการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผอ.โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
ผอ.สน.สกสค.จังหวัดมุกดาหาร
ขนสํงจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู๎อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร

๓
72. นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์
73. นายเดชา แสงสุวรรณ
74. นายสรศาสตร์ ครองยุติ
75. นางสาวเสาวนีย์ บุพบุญ
76. นางสาวศรุดา นรสิงห์
77. พ.ท.รักษ์ โคกโพธิ์
78. นายคายืน วงศ์ชาลี
79. นายทองอินทร์ อันอาน
80. นายสุรกฤษฏิ์ วงศ์วราภัทร์
81. นางสมรัก ศรีคง
82. นายสุรจิตต์ จันทรสาขา
83. นางสาวขวัญฤดี ธงยศ
84. นายสุรจิตต์ จันทรสาขา
85. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์
86. นายประนอม อุทรักษ์
87. นายอิทธิพัทธ์ โรจน์จตุรานนท์
88. นางรัชนี เชื้อหาญ
89. นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม
90. นางศิริพร เศษแสงศรี
91. นางพัฒนา อุตโรกุล
92. นายมณเทียร วิริยะพันธุ์
93. นายรังสรรค์ ปัตถะเมฆ
94. นายชาคริต นาควิเชียร
95. นายสุพจน์ สุอริยพงษ์
96. นายเฉลียว ดีวงศ์
97. นายชัยพล เกิดวงศ์บัณฑิต
98. นางวิลาวรรณ ศรีสิทธิ์
99. นายบุญเรือง เมฆฉิม
100.นางสาวอรุณี เนตตกุล
101. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร
102.นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง

ผู๎อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สานักงานการกีฬาแหํงประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
แทนสัสดีจังหวัดมุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
แทนผู๎อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จังหวัดมุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผู๎อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผู๎อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ผู๎ปกครองนิคมสร๎างตนเองคาสร๎อยจังหวัดมุกดาหาร
แทนหัวหน๎าบ๎านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดมุกดาหาร
แทน หน.ศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
แทน หน.อุทยานแหํงชาติภูสระดอกบัว
หน.อุทยานแหํงชาติภูผาเทิบ
แทน หน.อุทยานแหํงชาติภูผายล
หัวหน๎าดํานปุาไม๎จังหวัดมุกดาหาร
แทนนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดมุกดาหาร
แทนนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทนประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน๎ากลุํมงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน๎าหนํวยตรวจสอบภายใน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน๎ากลุํมงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ไม่มาประชุม
1. รองผู๎วําราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายธวัชชัย ธรรมรักษ์)
2. อัยการจังหวัดมุกดาหาร
3. อัยการจังหวัดคุ๎มครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
4. นายอาเภอดงหลวง
5. หัวศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
6. ผู๎จัดการการไฟฟูาสํวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร

๔
7. หัวหน๎าดํานควบคุมโรคติดตํอระหวํางประเทศฯ
8. ผู๎อานวยการสานักตรวจเงินแผํนดินจังหวัดมุกดาหาร
9. ผู๎อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดมุกดาหาร
10. ผู๎อานวยการ คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
11. ผู๎อานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
12. ผู๎อานวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
13. ผู๎จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
14. ผู๎จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
15. ผบ.ร๎อย ตชด.ที่ 234
16. ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
17. หัวหน๎าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
18. หัวหน๎าดํานตรวจพืชมุกดาหาร
19. หัวหน๎าดํานตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
20. ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
21. ผู๎อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
22. หัวหน๎าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
23. ผบ.นพค. 24
24. ผบ.หมูํเรือที่ 3 นรข.
25. รอง ผอ.รมน.จว.มห. (ท)
26. หัวหน๎าสถานีไฟฟูาแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
27. หัวหน๎าอุทยานแหํงชาติภูสระดอกบัว
28. ปุาไม๎จังหวัดมุกดาหาร
29. ผู๎อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
30. หัวหน๎าสานักงานเลขานุการลุํมน้าโขงฯ
31. ประธานหอการค๎าจังหวัดมุกดาหาร
32. ประธานสภาอุตสาหกรรมทํองเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
33. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
34. นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
35. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
36. นายกสมาคมอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
37. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
38. ผู๎จัดการศูนย์ให๎บริการ SME ครบวงจรจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา

เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสรสิ ท ธิ์ ฤทธิ์ ส รไกร ผู๎ วํ า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ประธาน
การประชุมกลําวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

๕
พิธีการก่อนการประชุม
๑. พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ด๎วยกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได๎จัดสร๎างเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”
ขึ้น เป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ ได๎ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าโปรด
กระหมํอมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให๎ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
อัญเชิญพระปรมาภิไธยยํอ ภ.ป.ร.ประดิษฐานบนเครื่องหมายฯ และสมเด็จพระนางเจ๎าฯ
พระบรมราชินีนาถได๎ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าโปรดกระหมํอมพระราชทานเครื่องหมาย
แกํผู๎บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เพื่อมอบให๎กับผู๎บังคับบัญชา เจ๎าหน๎าที่กองอาสา
รั ก ษาดิ น แดน และผู๎ ป ระกอบคุ ณ ประโยชน์ ตํ อ กิ จ การกองอาสารั ก ษาดิ น แดนและ
ประเทศชาติเป็นสํวนรวม สาหรับเป็นเครื่องเตือนใจให๎ตระหนักถึงภารกิจหน๎าที่ในการ
รักษาดินแดนไว๎ยิ่งกวําชีวิต ในการนี้ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได๎พิจารณา
มอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให๎กับ นายอนุรัตน์ ธรรมประจาจิต ในฐานะเป็น
ผู๎ ท าคุ ณ ประโยชน์ ตํ อ ประเทศชาติ เ ป็ น สํ ว นรวม สมควรได๎ รั บ การยกยํ อ งให๎ ไ ด๎ รั บ
เครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”
2. พิธี มอบเกียรติบัตรให้ผู้สนับสนุน การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเ หตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559 จังหวัดมุกดาหาร (ส านักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
จังหวัดมุกดาหารได๎จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรํวมปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชํวง
เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕9 ระหวํางวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๕9 รวม ๗ วัน โดยมี
วัตถุประสงค์และเปูาหมายในการลดการเกิดอุบัติเหตุ ผู๎บาดเจ็บ และผู๎เสียชีวิต ให๎เหลือ
น๎อยกวําปีที่ผํานมา ภายใต๎ชื่อการรณรงค์วํา “สงกรานต์ปลอดภัย สํงเสริมวัฒนธรรมไทย
สร๎างวินัยจราจร” ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) จังหวัดมุกดาหาร ได๎รับ
การสนั บ สนุ น สิ่ ง ของเยี่ย มจุ ดตรวจชํ ว งเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559 ในพื้น ที่ทั้ ง 7
อาเภอ จากหนํวยงาน ห๎าง บริษัท และร๎านค๎า จึงเห็นควรมอบเกียรติบัตรให๎แกํหนํวยงาน
ห๎าง บริษัท และร๎านค๎า ดังนี้
1) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขามุกดาหาร
2) บริษัทกลางคุ๎มครองผู๎ประสบภัยจากรถ จากัด สาขามุกดาหาร
3) บริษัท มิตรศิลป์อะไหลํยนต์ จากัด
4) บริษัท สหเรือง จากัด
5) ห๎างสรรพสินค๎า เทสโก๎ โลตัส สาขามุกดาหาร
6) ห๎างสรรพสินค๎า บิ๊กซี สาขามุกดาหาร
3. พิธีมอบโล่เกียรติคุณให้กับผู้สูงอายุประเภทคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นของจังหวัด
และผู้สู งอายุ ประเภทจิต อาสาดีเ ด่น ของจั งหวัด เนื่อ งในวั น ผู้ สูง อายุแ ห่ง ชาติ
ประจ าปี 2559 และพิ ธี ม อบใบประกาศจั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารคนพิ ก ารทั่ ว ไป
(สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร)
ด๎ ว ยกรมกิ จ การผู๎ สู ง อายุ ข อความรํ ว มมื อ จั ง หวั ด มุ ก ดาหารสรรหาและคั ด เลื อ ก
ผู๎สูงอายุประเภทคลังปัญญาผู๎สูงอายุดีเดํน และผู๎สูงอายุประเภทจิตอาสาดีเดํนเพื่อรับโลํ
เกียรติคุณเนื่องในวันผู๎สูงอายุแหํงชาติ ประจาปี 2559 ซึ่งสานักงานพัฒนาสังคมและ

๖
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหารได๎ดาเนินการตามแนวทางและผลการคัดเลือก
ผู๎สูงอายุประเภทคลังปัญญาผู๎สูงอายุดีเดํน ได๎แกํ นายเฉิดศักดิ์ แสนวิเศษ และผู๎สูงอายุ
ประเภทจิตอาสาดีเดํน ได๎แกํ นายจันทร์พจน์ บุรัตน์
พระราชบั ญ ญั ติสํ ง เสริ ม และพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต คนพิ ก ารแหํ งชาติ พ.ศ. 2550
กาหนดให๎มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการเพื่อประโยชน์ในการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการทุกระดับให๎เป็นไปอยํางทั่วถึงและเป็นธรรม และคณะกรรมการสํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหํงชาติได๎ มีประกาศจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด
ให๎เป็นสถานที่รับคาขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จังหวัดมุกดาหารได๎อนุญาตให๎มี
การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเพิ่มเติมจานวน 1 แหํง ได๎แกํ สมาคมคนพิการจังหวัด
มุกดาหาร
4. พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ส่งเสริมความเป็ นไทยด้วยการแต่งกายผ้าไทยในประเพณี
สงกรานต์ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ประจ าปี 2559 (ส านั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด
มุกดาหาร)
ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โ อชา นายกรัฐมนตรี ได๎เห็นชอบแนวคิดการจัดงาน
สงกรานต์ ประจาปี ๒๕๕๙ “สงกรานต์แบบไทย ใช๎น้าอยํางรู๎คุณคํา ” เนื่องจากประเทศ
ไทยกาลังเผชิญกับสถานการณ์ภัยแล๎ง และได๎รณรงค์ สํงเสริมความเป็นไทยโดยการเชิญ
ชวนให๎ประชาชนคนไทยแตํงกายด๎วยผ๎าไทยในเทศกาลสงกรานต์ สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดมุกดาหารได๎ดาเนินการตามนโนยายดังกลําว และได๎มองหาบุคคลและกลุํมบุคคลที่
แตํงกายด๎วยผ๎าไทย เชํน เสื้อผ๎าฝูาย ผ๎าขาวม๎า เสื้อลายดอก ผู๎แตํงกายตามแบบชนเผํา
พื้นเมือง ผู๎แตํงกายผ๎าไทยแบบสวยงาม และผู๎ที่แตํงกายผ๎าไทยแบบเรียบงํายจากกลุํมผู๎มา
รํวมงานเทศกาลสงกรานต์จังหวัดมุกดาหาร ประจาปี ๒๕๕๙ ที่สํวนราชการและองค์กร
ตํางๆ จัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดและอาเภอ ดังนี้
1) นางคานึงนิตย์ ฤทธิ์สรไกร
2) นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์
3) นางวรลักษณ์ บุตรธิเดช
4) นางพัชรินทร์ เสงี่ยมศักดิ์
5) นางจันทร์เพ็ญ เวียงสมุทร
6) เทศบาลเมืองมุกดาหาร
7) ชุมชนศรีบุญเรือง เทศบาลเมืองมุกดาหาร
8) กลุํมวัฒนธรรมชนเผําไทยกะเลิง อาเภอดอนตาล
9) สภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
10) นางธีรดา ศรีประสาร โรงเรียนชุมชนบ๎านหนองบัว อาเภอดงหลวง
11) นายสนอง ศรีประสาร เกษตรอาเภอคาชะอี
12) นางสาวชยาภา ศรีสุข สานักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
13) สานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
14) กลุํมเพื่อนชํวยเพื่อนอาเภอหนองสูง
15) สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร

๗
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
(1) หัวหน๎าสํวนราชการย๎ายไปดารงตาแหนํงจังหวัดอื่น

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 นายวิศวะ ปิติสุขสมบัติ
2 นายสุรพงษ์ ศิริเวช

ตาแหน่งเดิม
นายดํานศุลกากรมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร

ตาแหน่งใหม่
นายดํานศุลกากรแมํสอด
ประมงจังหวัดมหาสารคาม

(๒) หัวหน๎าสํวนราชการย๎ายมาดารงตาแหนํงใหมํ
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
๑ นายสมยศ ไม๎หลากสี
2

นายเสถียรพงษ์ อินเพน

3

นายวิริยะ แก๎วคง

4

นายวินิจ คงทอง

ตาแหน่งเดิม
นักวิชาการศุลกากรเชี่ยวชาญ
สานักงานศุลกากรภาคที่ 2
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ
กลุํมจัดตั้งและสํงเสริมสหกรณ์
สานักงานสหกรณ์จังหวัดร๎อยเอ็ด
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชานาญการ
พิเศษ
กลุํมยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน
สานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดอุบลราชธานี
ผู๎อานวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสี่
พระยา
กรุงเทพฯ

ตาแหน่งใหม่
นายดํานศุลกากรมุกดาหาร
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร

ผู๎อานวยการวิทยาลัยการอาชีพ
นวมินทราชินีมุกดาหาร

มติที่ประชุม

รับทราบ

มติที่ประชุม

๑.๒ การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕9 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

ประธาน

มติที่ประชุม

๑.3 การแอบอ้างบิดเบือนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
กระทรวงมหาดไทยแจ๎งวํา มีกลุํมบุคคลแอบอ๎างบิดเบือนนโยบายของรัฐบาลและ คสช.
เข๎าไปสร๎างความเดือดร๎อนให๎แกํผู๎ค๎าและประชาชน โดยมีเปูาหมายเพื่อแสวงประโยชน์สํวนตน
กํอให๎เกิดการเข๎าใจผิดเกลียดชังรัฐบาลและ คสช. เชํน มีพฤติกรรมแอบอ๎างวํา คสช.สั่งการ
ยกเลิกพื้นที่ค๎าขายทั้งหมด ทั้งที่ไมํเป็นความจริง อาจจะทาให๎เกิดความเข๎าใจผิดตํอพี่น๎อง
ประชาชน จึงขอฝากสํวนราชการ อาเภอ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ชํวยกากับดูแล หรือ
ถ๎าพบกลุํมบุคคลใดมีพฤติการณ์ตามที่ปรากฏขําวสารข๎างต๎น หากตรวจพบและมีพฤติการณ์
ที่ครบองค์ประกอบเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญา ให๎ดาเนินคดีกับผู๎กระทาผิดตามกฎหมายตํอไป
รับทราบ

๘
ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

หน.สนจ.

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/๒๕๕9 เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม ๒๕๕9
รายงานการประชุมมีจานวน ๒9 หน๎า ฝุายเลขานุการได๎ลงรายงานการประชุม
ในเว็ บ ไซต์ www.mukdahan.go.th และได๎ จั ด สํ ง รายงานการประชุ ม ทาง Email:
mukdahan_gov@hotmail.com แล๎ว ไมํมีผู๎ขอแก๎ไขรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/๒๕๕9 เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม ๒๕๕9
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 (สานักงาน
จังหวัดมุกดาหาร)
เนื่องด๎วยใน พ.ศ. 2559 เป็นห๎วงระยะเวลามหามงคลที่สาคัญ 2 โอกาส คือ
งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิง
ถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ๎ าสิ ริ กิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิ มพระชนมพรรษา 7 รอบ
12 สิงหาคม 2559 รัฐบาลจึงได๎กาหนดจัดงานพร๎อมกันทั่วประเทศ โดยการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ มีดังนี้
1) โครงการบรรพชาอุ ป สมบท 770 รู ป เฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ โดยในสํ ว น
ภูมิภาครับสมัครบุคคลเข๎ารํวมโครงการฯ จังหวัดละ 9 คน พิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์
และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ สาหรับกาหนดการวันและเวลารอความ
ชัดเจนจากสํวนกลางอีกครั้ง
2) การจัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งจังหวัดได๎มี
หนังสือแจ๎งสํวนราชการ/หนํวยงานเตรียมจัดกิจกรรมฯ โดยการจัดกิจกรรมจะแบํงเป็น 2
ระยะ คือ ระยะแรกจะจัดกิจกรรมฯ ในงานเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 9 มิถุนายน 2559
และ 12 สิงหาคม 2559 และระยะที่สองจะจัดกิจกรรมตลอดห๎วงระยะเวลา 9 มิถุนายน – 12
สิงหาคม 2559 ซึ่งกิจกรรมจะเน๎นเป็นกิจกรรมที่น๎อมนาพระราชกรณียกิจหรือปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงนาไปปฏิบัติ
3) การเสนอโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
12 สิงหาคม 2559 ขอให๎สํวนราชการ/หนํวยงานสารวจโครงการ/กิจกรรมที่ได๎รับการ
สนั บ สนุ น งบประมาณจากจั ง หวั ด /กลุํ ม จั ง หวั ด และงบประมาณสนั บ ส นุ น จาก
กระทรวงมหาดไทยสํงข๎อมูลให๎จังหวัดภายในวันที่ 29 เมษายน 2559 สาหรับโครงการ/
กิจกรรมที่ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง/กรม (Function) ให๎รายงานไปยัง
กระทรวง/กรม ต๎นสังกัด
จึงขอความรํวมมือสํวนราชการ หนํวยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองสํวน
ท๎ อ งถิ่ น จั ด กิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ โดยพร๎ อ มเพรี ย งกั น รวมทั้ ง ประดั บ ธงตรา
สั ญ ลั ก ษณ์ ใ นสถานที่ / อาคาร ในห๎ ว งระยะเวลาของการเฉลิ ม ฉลองโอกาสมหามงคล

๙

มติที่ประชุม

ปลัดจังหวัด

มติที่ประชุม

ดังกลําว สาหรับในการประดับธงตราสัญลักษณ์เมื่อได๎รับแจ๎งจากสํวนกลาง จังหวัดจะแจ๎ง
รายละเอียดให๎ทราบอีกครั้ง
รับทราบ
(2) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
- โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐ (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เห็นชอบโครงการยกระดับ
ศักยภาพหมูํบ๎านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เพื่อพัฒนาและ
เสริมสร๎างความเข๎มแข็งแกํภูมิภาคของประเทศ ทั้งด๎านเศรษฐกิจและสังคมผํานโครงการ
ลงทุนด๎านโครงสร๎างพื้นฐานของหมูํบ๎าน หรือการดาเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ
หมูํบ๎านที่พัฒนาและสํงเสริมการประกอบอาชีพ การผลิตและการตลาด การพัฒนาสตรี
เด็กเยาวชน ผู๎สูงอายุและพิการ การจัดสวัสดิการในหมูํบ๎านและการสงเคราะห์ ผู๎ยากจนที่
ไมํสามารถชํวยตนเองได๎ การสํงเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม การ
สาธารณสุข การสํงเสริมการศึกษา ศาสนา การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมของหมูํบ๎าน โดยสนับสนุนงบประมาณให๎แกํห มูํบ๎าน เฉพาะหมูํบ๎านที่มี
คณะกรรมการหมูํบ๎าน และคณะกรรมการกลางหมูํบ๎านอาสาพัฒนาและปูองกันตนเอง
(อพป.) จ านวน ๗๔,๕๘๘ หมูํ บ๎า น ภายในวงเงิน ไมํ เกิน หมูํ บ๎า นละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
จังหวัดมุกดาหารมีจานวน ๕๒๖ หมูํบ๎าน วงเงินไมํเกิน ๑๐๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท กาหนด
ห๎ว งเวลาดาเนิ น การระหวํางเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมอบหมายให๎
คณะกรรมการหมูํ บ๎ า น (กม.) เป็ น กลไกหลั ก รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การในหมูํ บ๎ า น และ
มอบหมายกระทรวงมหาดไทยเป็นหนํวยงานหลักรับผิดชอบ สั่งการ กากับดูแล ติดตาม
ความคืบ หน๎ า และรายงานให๎ คณะรั ฐ มนตรีท ราบทุ กเดื อน กรมการปกครองก าหนด
ประชุม ชี้แ จงทาความเข๎า ใจให๎ กับ ผู๎ ป ฏิบั ติงานระดั บจั งหวัด และอาเภอในการดาเนิ น
โครงการยกระดับศักยภาพหมูํบ๎านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ผํานระบบวีดี ทัศน์ทางไกล (Video Conference) ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา
๑๔.๓๐ น. สาหรับจังหวัดมุกดาหาร ณ ห๎องประชุม ๒๐๓ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
และกรมการปกครองจัดประชุมมอบนโยบายยกระดับศักยภาพหมูํบ๎านเพื่อขับเคลื่อ น
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เพื่อชี้แจงแนวทางดาเนินงานตามโครงการฯ จัด
ประชุมกานันและผู๎ใหญํบ๎านทุกคน ในพื้นที่ ๖ จังหวัดภาคกลาง ในวันที่ ๒๕ เมษายน
๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูน ย์ รั งสิ ต จั งหวัดปทุมธานี โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โ อชา นายกรัฐ มนตรี เป็น
ประธานในการประชุมฯ พร๎อมถํายทอดการประชุมฯ ผํานระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video
Conference System) DOPA TV และระบบ DOPA Radio ไปยังที่ตั้งของจังหวัดและ
อ าเภอทั่ ว ประเทศ ส าหรั บ จั ง หวั ด มุ ก ดาหารได๎ เ ชิ ญ สํ ว นราชการ/หั ว หน๎ า หนํ ว ยงาน
รั ฐ วิส าหกิ จ ที่เ กี่ ย วข๎ อง กานั น ผู๎ ใหญํ บ๎า น แพทย์ ประจาต าบล สารวั ต รก านัน ผู๎ ชํ ว ย
ผู๎ ใ หญํ บ๎ า นทุ ก คนในพื้ น ที่ อ าเภอเมื อ งมุก ดาหาร เข๎ า รํ ว มชมการถํา ยทอดการประชุ ม
ณ ห๎องประชุม ๒๐๕ และห๎องแก๎วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

๑๐
- โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
แทนพัฒนาการจังหวัด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ให๎ดาเนินการโครงการเพิ่ม
ความเข๎มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อ
เพิ่ มปริ มาณการลงทุนในระดับชุมชนผํ านกองทุนหมูํบ๎านและชุมชนเมือง โดยรัฐ บาล
สนับสนุนเงินทุนให๎แกํกองทุนหมูํบ๎านและชุมชนเมือง จานวน 79,556 กองทุน ผําน
สานักงานกองทุนหมูํบ๎านและชุมชนเมืองแหํงชาติ (สทบ.) กองทุนละไมํเกิน 500,000 บาท
ภายใต๎วงเงินรวม 35,000 ล๎านบาท เพื่อใช๎ในการลงทุนด๎านโครงสร๎างพื้นฐานในชุมชน
และเพื่อดาเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่ชุมชนเห็นวําเป็นประโยชน์ในการสํงเสริมศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพและความเป็นอยูํในชุมชนให๎ดีขึ้น
จังหวัดมุกดาหารมีกองทุนหมูํบ๎านและชุมชนเมืองทั้งสิ้น 559 กองทุน มี
กองทุนฯ ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ จานวน 553 กองทุน ปัจจุบันกองทุนหมูํบ๎านอยูํ
ระหวํางการดาเนินการตามแนวทางขั้นตอนการดาเนินงาน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
มุ ก ดาหารก าหนดให๎ ก องทุ น หมูํ บ๎ า นสํ ง โครงการฯ ให๎ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด
มุกดาหารเพื่อตรวจสอบความถูกต๎องในเบื้องต๎นเพิ่มเติมในวั นพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน
2559 คาดวําจะมีกองทุนหมูํบ๎านสํงโครงการฯ ให๎คณะทางานดาเนินงานโครงการเพิ่ม
ความเข๎มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐจังหวัดมุกดาหาร (คปจ.) ในวัน
พุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 เพื่อสอบทานความเหมาะสมและความพร๎อมของโครงการฯ
ไมํน๎อยกวํา 250 กองทุน และจังหวัดมุกดาหารมีคาสั่งแตํงตั่งผู๎แทนสํวนราชการจังหวัด
มุ ก ดาหาร ตามค าสั่ ง จั ง หวั ด มุ ก ดาหารที่ 1206/2559 เรื่ อ ง แตํ ง ตั้ ง คณะท างาน
ดาเนินงานโครงการเพิ่มความเข๎มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐจังหวัด
มุกดาหาร จานวน 5 หนํวยงาน ประกอบด๎วย ปลัดจังหวัดมุ กดาหาร พัฒนาการจังหวัด
มุกดาหาร คลังจังหวัดมุกดาหาร พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร และเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
มุกดาหาร เป็นคณะทางานดาเนินงานโครงการเพิ่มความเข๎มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐจังหวัดมุกดาหาร มีกาหนดจัดประชุมเพื่อพิจารณาสอบทานความ
เหมาะสมและความพร๎อมของโครงการในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559
มติที่ประชุม
รับทราบ

คลังจังหวัด

(3) การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
คณะรั ฐมนตรี ได๎มีมติเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 เห็นชอบมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช๎จํายงบประมาณรายจําย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อให๎
สํ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และหนํว ยงานของรั ฐ ถือ ปฏิ บัติ โดยก าหนดเปูา หมายการ
เบิกจํายเงินงบประมาณรายจําย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แยกรายไตรมาส ดังนี้

๑๑
ลงทุน

งบประจา

ภาพรวม

(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

เป้าหมาย (%)

เป้าหมาย (%)

เป้าหมาย (%)

1

19

33

30

2

40

55

52

3

61

76

73

4

87

98

96

ไตรมาสที่

ผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. สรุปผลการเบิกจํายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบประจา

เบิกจ่าย
ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2559
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
1,846.48
1,405.99
76.14

งบลงทุน

1,664.23

654.73

รวม

3,510.71

2,060.72

รายการ

%
เป้าหมาย

ลาดับการ
เบิกจ่าย
(ประเทศ)

6255

39

39.34

47

54

58.70

59

63

2. สรุปผลการเบิกจํายเงินงบจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายการ
งบประจา

มติที่ประชุม

เบิกจ่าย
ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2559
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
35.72
11.44
32.03

%
เป้าหมาย

ลาดับการ
เบิกจ่าย
(ประเทศ)

5625

64

งบลงทุน

179.34

25.05

13.97

47

51

รวม

215.06

36.49

16.97

59

64

รับทราบ

(4) สรุ ป ผลการด าเนิ น การป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนช่ ว งเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. 2559 (สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
มุกดาหาร)
หน.สานักงานป้องกันฯ
คณะกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน ได๎มีมติในคราวประชุม
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เห็นชอบแผนบูรณาการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชํวงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559 เพื่อให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง จังหวัด

๑๒

มติที่ประชุม

ผอ.กกต.ฯ

อาเภอ ใช๎ เ ป็ น กรอบแนวทางในการด าเนิ นงานปู อ งกั น และลดอุ บัติ เ หตุ ท างถนนชํ ว ง
เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559 ชํวงเวลาดาเนินการ แบํงออกเป็น 2 ชํวง ได๎แกํ ชํวงการ
รณรงค์และเสริมสร๎างวินัย ระหวํางวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 17 เมษายน
2559 และดาเนินการอยํางตํอเนื่องจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และชํวงควบคุม
เข๎มข๎น ระหวํางวันที่ 11 – 17 เมษายน 2559 โดยมีแนวทางการดาเนินงาน คือ
มาตรการด๎านการบริหารจัดการบูรณาการการดาเนินงานรํวมกับ ทุกภาคสํวน ทั้งฝุาย
พลเรือน ตารวจ ทหาร และภาคเอกชน นานโยบายและแนวทาง “ประชารัฐ” ของรัฐบาล
มาใช๎เป็นกลไกในการควบคุมปัจจัยเสี่ยง และเฝูาระวัง กากับ ปูองปรามผู๎ที่มีพฤติกรรม
เสี่ยงในพื้นที่ สาหรับข๎อมูลอุบัติเหตุทางถนนชํวงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559 ระหวําง
วันที่ 11 - 17 เมษายน 2559 ของจังหวัดมุกดาหาร มีดังนี้
1) เกิดอุบัติเหตุทั้งหมดจานวน 35 ครั้ง
2) มีผู๎เสียชีวิต รวม 4 คน เป็นชาย 2 คน เป็นหญิง 2 คน
3) มีผู๎บาดเจ็บ รวม 36 คน เป็นชาย 28 คน เป็นหญิง 8 คน
รับทราบ
(5) การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (สานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร)
ประกาศ กกต. เรื่อง กาหนดวันออกเสียงประชามติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวัน ที่ 20 เมษายน 2559 มติที่ประชุม กกต. เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559
กาหนดให๎วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ ประเด็นดังตํอไปนี้
1. ให๎ความเห็นชอบหรือไมํเห็นชอบรํางรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ... ทั้งฉบับ
2. ให๎ความเห็นชอบหรือไมํเห็นชอบประเด็นเพิ่มเติมของ สนช.“ทํานเห็นชอบ
หรือไมํวํา เพื่อให๎การปฏิรู ปประเทศเกิดความตํอเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ สมควร
ก าหนดไว๎ ใ นบทเฉพาะกาลวํ า ในระหวํ า ง 5 ปี แ รก นั บ แตํ วั น ที่ มี รั ฐ สภาชุ ด แรกตาม
รัฐธรรมนูญนี้ ให๎ที่ประชุมรํวมกันของรัฐสภาเป็นผู๎พิจารณาให๎ความเห็นชอบบุคคล ซึ่ง
สมควรได๎รับแตํงตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี”
พระราชบัญญัติวําด๎วยการออกเสียงประชามติรํางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ใช๎บังคับ ตั้งแตํ 23 เมษายน
2559 มีสาระสาคัญ คือ มาตรา 61 ผู๎ใดดาเนินการเผยแพรํข๎อความ ภาย เสียง ในสื่อ
หนั ง สื อ พิ ม พ์ วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ ในชํ อ งทางอื่ น ใด ที่ ผิ ด ไปจาก
ข๎อเท็จ จริงหรื อมีลักษณะรุนแรง ก๎าวร๎าว หยาบคาย ปลุกระดม หรือขํมขูํ โดยมุํงหวัง
เพื่อให๎ผู๎มีสิทธิออกเสียงไมํไปใช๎สิทธิออกเสียง หรือออกเสียงอยํางใดอยํางหนึ่ง หรือไมํ
ออกเสียง ให๎ถือวําผู๎นั้นกระทาการกํอความวุํนวายเพื่อให๎การออกเสียงไมํเป็นไปด๎วยความ
เรียบร๎อย ต๎องระวางโทษจาคุกไมํเกินสิบปี และปรับไมํเกินสองแสนบาท ทั้งนี้ ศาลอาจสั่ง
ให๎เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาหนดไมํเกินห๎าปีด๎วยก็ได๎
คณะกรรมการการเลือกตั้งได๎มีมติการประชุม ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 14
มีนาคม 2559 ให๎เสนอขอให๎คณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการออก
เสียงประชามติ เพื่อให๎การดาเนินงานการออกเสียงประชามติเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย

๑๓

มติที่ประชุม

สุ จ ริ ต และเที่ ย งธรรม โดยได๎ รั บ ความรํ ว มมื อ อั น ดี จ ากทุ ก ภาคสํ ว น ในการนี้ ขอให๎
คณะรั ฐ มนตรีได๎โ ปรดพิจารณา และมีมติเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการออกเสี ยง
ประชามติ เพื่อให๎กระทรวง ทบวง กรม และสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่น และมีฐานะ
เทียบเทํากรม ตลอดจนรัฐวิสาหกิจในสังกัดตํางๆ และองค์การของรัฐ ทั้งในสํวนกลาง
สํวนภูมิภาค และสํวนท๎องถิ่น ให๎ความรํวมมือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง
รับทราบ

(6) การรายงานผลมาตรการการจัดระเบียบสังคมและสิ่งแวดล้อม
- การจัดระเบียบพื้นที่ค้าขาย (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)
แทนนายกเทศมนตรีเมืองฯ
ในการจั ด ระเบี ย บพื้ น ที่ ค๎ า ขายกํ อ นด าเนิ น การจั ด ระเบี ย บพื้ น ที่ ค๎ า ขาย
เทศบาลเมืองมุกดาหารได๎มีการเรียกประชุมชี้แจงทาความเข๎าใจกับผู๎ประกอบการ ร๎านค๎า
ในบริเวณนั้นๆ ทุกครั้ง ซึ่งก็ได๎รับความรํวมมือจากผู๎ ประกอบการ ร๎านค๎าที่ตั้งวางสินค๎า
หรือสิ่งของใดๆ บนทางเท๎าเป็นบางสํวน เชํน บริเวณถนนสาราญชายโขงใต๎ ถนนวิวิธสุรการ
ถนนสมุทรศักดารักษ์ ถนนพิทักษ์พนมเขต โดยเทศบาลเมืองมุกดาหารก็ได๎ดาเนินการตาม
แนวทางที่ถูกต๎องตามขั้นตอน
มติที่ประชุม
รับทราบ
- การแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย (ประมงจังหวัดมุกดาหาร)
ประมงจังหวัด
กรมประมงได๎ประกาศให๎ ผู๎ เพาะเลี้ ยงสั ตว์น้ ามายื่นขอรับใบอนุญาตเพื่ อ
เพาะเลี้ ย งสั ต ว์น้ าในที่จั บ สั ต ว์น้ าที่ เ ป็น สาธารณะประโยชน์ ของแผํ นดิ น ในวั น กํ อ นที่
พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 จะมีผลบังคับใช๎ มายื่นขอรับใบอนุญาตตาม
มาตรา 175 ภายใน 180 วัน ที่พระราชกาหนดนี้ จะใช๎บังคับตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่
ภายในวันที่ 27 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2559 ณ สานักงานประมงจังหวัด สานักงาน
ประมงอาเภอ หรือศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงน้าจืด ภายในเขตพื้นที่ที่ทาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า และเมื่อได๎ยื่นคาขอแล๎วให๎ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าได๎ตลอดไปจนกวํ าจะมีคาสั่ง
ไมํอนุญาต จึงขอให๎สํวนราชการได๎ประชาสัมพันธ์ให๎เกษตรกรในพื้นที่ได๎รับทราบ เพื่อเป็น
การหลีกเลี่ยงการได๎รับโทษ
มติที่ประชุม
รับทราบ
- การควบคุม สถานบริ ก าร ร้ า นจ าหน่า ยสุร ารอบสถานศึ กษา และการ
ติดตามทวงหนี้ (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ปลัดจังหวัด
ในการควบคุมสถานบริการที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหารได๎รํวมบูรณาการ
กับฝุายด๎านความมั่นคง ไมํวําจะเป็นฝุายตารวจ ทหาร ตลอดจนอาสาสมัครและหนํวยงาน
ด๎านวัฒนธรรมที่เกี่ยวข๎อง ได๎มีการจัดชุดและจัดระเบียบสังคมเข๎าไปดาเนินการปูองกัน
และได๎มีการจัดพิธีปลํอยแถวโดยเฉพาะในชํวงเทศกาลสาคัญ รวมทั้งในแตํละเดือนชุด
ปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมระดับจังหวัดและอาเภอได๎ไปสอดสํองดูแลและควบคุมการ
บังคับใช๎ตามกฎหมาย รวมทั้งพื้นที่เสี่ยงของร๎านจาหนํายสุรารอบสถานศึกษาด๎วย ในสํวน
ของการติดตามทวงหนี้ ณ ตอนนี้ยั งไมํมีบุคคลหรือบริษัทยื่นจดทะเบียนขอจัดตั้งเป็น
ผู๎ติดตามทวงหนี้ และในห๎วงระยะเวลาที่ผํานมาได๎ประสานกับศูนย์ดารงธรรมจังหวัดวํายัง
ไมํมีพี่น๎องประชาชนมาร๎องทุกข์ร๎องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการติดตามทวงหนี้ในพื้นที่แตํอยํางใด
มติที่ประชุม
รับทราบ

๑๔

แทน พมจ.

มติที่ประชุม

- ผลการดาเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
มุกดาหาร)
ผลการด าเนิ น งานศู น ย์ป ฏิ บั ติ ก ารปูอ งกั น และปราบปรามการค๎ า มนุ ษ ย์
จังหวัดมุกดาหาร เดือนเมษายน 2559 ได๎จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์เรื่องการ
ค๎ามนุษย์ เพื่อให๎ความรู๎กับเครือขําย ประชาชนทั่วไปเพื่อเฝูาระวังปูองกันกระบวนการค๎า
มนุษย์ในชุมชนในกิจกรรมตํางๆ และออกตรวจสถานบริการ สถานบันเทิง สถานประกอบการ
โรงแรมและรีสอร์ท การจัดระเบียบสถานประกอบการวีดีทัศน์ ร๎านคาราโอเกะร๎านเกมและ
อินเตอร์เน็ต โดยบูรณาการรํวมกันของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องซึ่งมีชุดจัดระเบียบสังคมของ
จังหวัดเป็นหลักในการดาเนินงาน ยังไมํปรากฏมีการกระทาผิดและผู๎ที่ตกเป็นเหยื่อของ
การค๎ามนุษย์
รับทราบ

3.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
(1) การขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ส านักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร)
แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด การแก๎ไขปัญหาด๎านการเกษตรอยํางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน มีมาตรการดังนี้
มาตรการที่ 1 ศู นย์เ รีย นรู๎เ พิ่มประสิ ทธิ ภ าพการผลิ ตสิ นค๎า เกษตร (ศพก)
เปูาหมายการดาเนินงาน สานักงานเกษตรจังหวัดบูรณาการกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง จัด
อบรมเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู๎เพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิ ตสินค๎าเกษตร (ศพก) 7 ศูนย์
อาเภอละ 1 ศูนย์ เกษตรกรเปูาหมาย 1,750 คน ขณะนี้ได๎ดาเนินงานแล๎ว 70% จะดาเนินงาน
เสร็จสิ้นในเดือน พฤษภาคม 2559
มาตรการที่ 2 Zoning เปูาหมายการดาเนินงาน สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
มุกดาหารจัดทาแผนที่ Zoning สินค๎าเกษตรที่สาคัญ ได๎แกํ ข๎าว อ๎อย มันสาปะหลัง และ
ยางพารา มาตราสํวน 1 : 25,000 ระดับอาเภอและระดับตาบล ขณะนี้ได๎ดาเนินการ
เสร็จสิ้นแล๎ว
มาตรการที่ 3 ลดต๎นทุนและเพิ่มโอกาสในการแขํงขันสินค๎าเกษตร เปูาหมาย
และผลการดาเนินงาน 4 ด๎าน คือ 1) ลดคําใช๎จํายปัจจัยการผลิต ซึ่งขณะนี้อยูํระหวําง
การประชาสัมพันธ์ และขอความรํวมมือผู๎ประกอบการและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 2) เพิ่ม
ผลผลิตตํอไรํ กิจกรรมดังกลําวอยูํระหวํางดาเนินการเตรียมความพร๎อมเกษตรกรและพื้นที่
เปูาหมาย 3) การตลาด กิจกรรมดังกลําวนี้หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎ให๎ความรู๎ความเข๎าใจ
ด๎านการตลาดในเวทีฝึกอบรม ศพก.แล๎ว ร๎อยละ 70 และการสํ งเสริมการให๎ความรู๎
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการเตรียมความพร๎อมเกษตรกรทั้ง 3 พื้นที่ 4) การ
บริหารจัดการ โดยกิจกรรมดังกลําวนี้อยูํระหวํางดาเนินการเตรียมความพร๎อมเกษตรกร
และพื้นที่เปูาหมาย
มาตรการที่ 4 สํงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญํ มีเปูาหมายการดาเนินงาน
คือ พื้นที่ปลูกข๎าว 3 แปลง 3 ตาบล 3 อาเภอ คือ 1) ตาบลชะโนดน๎อย อาเภอดงหลวง
1 แปลง พื้นที่ 2,500 ไรํ 2) ตาบลกกแดง อาเภอนิคมคาสร๎อย 1 แปลง พื้นที่ 1,000 ไรํ

๑๕

มติที่ประชุม

3) ตาบลค าชะอี อ าเภอค าชะอี 1 แปลง พื้ นที่ 1,000 ไรํ ซึ่ ง ขณะนี้ทั้ ง 3 พื้ นที่ อ ยูํ
ระหวํางการเตรียมความพร๎อมเกษตรกรและพื้นที่ รวมถึงการเชื่อมโยงตลาด
มาตรการที่ 5 สํ ง เสริ ม เกษตรอิ น ทรี ย์ มี เ ปู า หมายการด าเนิ น งาน คื อ
เกษตรกรปลูกข๎าว 6 กลุํม ได๎แกํ 1) ตาบลโพธิ์ไทร อาเภอดอนตาล 2) ตาบลนาสีนวน
อาเภอเมือง 3) ตาบลหว๎านใหญํ อาเภอหว๎านใหญํ 4) ตาบลปุงขาม อาเภอหว๎านใหญํ
5) ตาบลบ๎านเหลํา อาเภอคาชะอี 6) ตาบลบ๎านเปูา อาเภอหนองสูง พื้นที่ 3,000 ไรํ
ขณะนี้อยูํในขั้นตอนการขอรับรองการผลิตข๎าวอินทรีย์แบบกลุํม
มาตรการที่ 6 ธนาคารสินค๎าเกษตร มีเปูาหมายการดาเนินงาน คือ 1) ธนาคาร
ปุ๋ยอินทรีย์ 2) ธนาคารโค – กระบือ 3) ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข๎าว โดยมีผลการดาเนินงาน
คือ ใช๎กลุํมเดิมให๎เป็นต๎นแบบและขยายผล
รับทราบ

(2) การเร่งรัดป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในระยะการระบาด (สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
แทนนายแพทย์ สสจ.
ข๎อมูลผู๎ปุวยไข๎เลือดออก ปี 2559 ตั้งแตํ 1 มกราคม – 23 เมษายน 2559
พบผู๎ปุวยสะสมทั้งหมด จานวน 36 ราย คิดเป็นอัตราปุวย 10.50 ตํอแสนประชากร ไมํมี
ผู๎เสียชีวิต ในสัปดาห์นี้มีผู๎ปุวย จานวน ๑ ราย เมื่อเปรียบเทียบข๎อมูลกั บคํามัธยฐาน 5 ปี
ย๎อนหลัง พบวํากราฟผู๎ปุวยปี 2559 สูงกวําผู๎ปุวยมัธยฐาน 5 ปี ย๎อนหลัง ณ ชํวงเวลา
เดียวกัน และมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ข๎อมูลผู๎ปุวยโรคไข๎เลือดออกเมื่อแยกรายอาเภอ
พบวํ า อ าเภอที่ มี อั ต ราปุ ว ยสู ง สุ ด คื อ อ าเภอหว๎ า นใหญํ อั ต ราปุ ว ย 36.93 ตํ อ แสน
ประชากร รองลงมา คือ อาเภอดอนตาล อัตราปุวย 18.53 ตํอแสนประชากร และอาเภอ
คาชะอีอัตราปุว ย 10.55 ตํอแสนประชากร ตามล าดับ สํ วนอาเภอหนองสู งยังไมํพบ
ผู๎ปุวย การเตรียมความพร๎อมเฝูาระวังปูองกันควบคุมการระบาดของโรคไข๎เลือดออก ตาม
ข๎อสั่งการนายกรัฐมนตรีกรมการปกครองได๎เข๎ารํวมประชุมหารือในการเตรียมความพร๎อม
เฝูาระวังปูองกันควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อ ตามข๎อสั่งการนายกรัฐมนตรี โดยมี
ข๎อมูลวําจังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่เสี่ยงตํอการระบาดของโรคไข๎เลือดออก จานวน ๑ อาเภอ
คือ อาเภอเมืองมุกดาหาร เพื่อให๎การเตรียมความพร๎อมเฝูา ระวัง ปูองกันควบคุมการแพรํ
ระบาดของเชื้อโรคเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและบรรลุผล จังหวัดได๎มอบให๎นายอาเภอที่
เป็นพื้นที่เสี่ยงจัดตั้งทีมประชารัฐอาเภอขับเคลื่อนการดาเนินการโครงการทาลายแหลํง
พั น ธุ์ ยุ ง หรื อ ฉี ด พํ น เพื่ อ ท าลายยุ ง ตั ว แกํ ไ มํ ใ ห๎ มี ก ารวางไขํ ใ นแหลํ ง น า โดยประสาน
สาธารณสุขอาเภอและโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบล เพื่อดาเนินการในสถานที่ตํางๆ
ทั้งโรงงาน โรงเรียน และวัด สาหรับนายอาเภอนอกเหนือพื้นที่เสี่ยงให๎จัดทีมเฝูาระวังมิให๎
เกิดการแพรํระบาดของโรคไข๎เลือดอออกตามแผนงานอยํางตํอเนื่อง
มติที่ประชุม
รับทราบ

๑๖

ยุติธรรมจังหวัด

(3) พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 (สานักงานยุติธรรมจังหวัด
มุกดาหาร)
ปัจจุบันพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได๎ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล๎ว เมื่อวัน ที่ ๒๗ ตุล าคม ๒๕๕๘ ซึ่งจะมีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙
แทนการดาเนินการตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมวําด๎วยกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งนามาเปรียบเทียบระหวํางกฎหมายเกํากับกฎหมายใหมํ ดังนี้

ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกองทุน
ยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ (กฎหมายเก่า)
1. ไมํมีฐานะเป็นนิติบุคคล
2. มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเงินหรือ
คําใช๎จํายเกี่ยวกับการให๎ความชํวยเหลือ
ประชาชนในด๎านกฎหมายมี ๘ ข๎อ ดังนี้
๑) เงินประกันตัวสาหรับการปลํอยตัว
ชั่วคราว
๒) การจ๎างทนายความในทุกคดี
๓) การชาระคําธรรมเนียมศาลและ
คําธรรมเนียมอื่นๆ
๔) การดาเนินคดีเกี่ยวกับการพิสูจน์ทางคดี
๕) การสนับสนุนเงินหรือคําใช๎จํายที่จาเป็น
๖) การคุ๎มครองชํวยเหลือให๎ได๎รับความ
ปลอดภัยจากการกํออาชญากรรม
๗) ความเสียหายที่เกิดจากการกระทา
ความผิดทางอาญาหรือกลุํมคนตั้งแตํ
๑๐ ราย ขึ้นไป
๘) สนับสนุนเงินหรือคําใช๎จํายอื่นๆเพื่อให๎
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
ยุติธรรม

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
(กฎหมายใหม่)
1. มีฐานะเป็นนิติบุคคล
2. มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหลํงเงินทุนสาหรับ
ใช๎จํายเกี่ ยวกับการชํว ยเหลื อประชาชนในด๎า น
ตํางๆ มี ๕ ข๎อ ดังนี้
๑) ชํวยเหลือประชาชนในการดาเนินคดี เชํน
คําจ๎างทนายความ คําฤชาธรรมเนียมศาล
คําใช๎จํายอยํางอื่นที่จาเป็นในการตํอสู๎คดีความ
๒) การขอปลํอยชั่วคราวผู๎ต๎องหาหรือจาเลย
๓) การดาเนินงานกองทุนหรือการบริหารกองทุน
และกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการ
จัดกิจการของกองทุน เชํน คําใช๎จํายในการ
แสวงหาข๎อเท็จจริง
๔) การชํวยเหลือผู๎ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือ
ผู๎ได๎รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
เชํน คํารักษาพยาบาล คําขาดประโยชน์ทามาหา
ได๎ในระหวํางไมํสามารถประกอบการงานได๎
ตามปกติ (คณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม
เป็นผู๎พิจารณา)
๕) การให๎ความรู๎ทางกฎหมายแกํประชาชน
(คณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรมเป็น
ผู๎พิจารณา)
หมายเหตุ การให๎ความชํว ยเหลือ ตามข๎อ ๑-๓
คณะอนุ ก รรมการให๎ ค วามชํ ว ยเหลื อ ประจ า
จังหวัด มีอานาจในการพิจารณา
สํวน การให๎ความชํวยเหลือ ตามข๎อ ๔-๕ สํงเรื่อง
ให๎คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม
เป็นผู๎พิจารณา

๑๗
ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกองทุน
ยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ (กฎหมายเก่า)
3. ในระเบียบกระทรวงยุติธรรมวําด๎วย
กองทุนยุติธรรมให๎เรียกวําคณะอนุ
กรรมการกองทุนยุติธรรมประจาจังหวัด
มีจานวน ๑๑ คน ดังนี้
๑) ผู๎วําราชการจังหวัดหรือรองผู๎วําราชการ
จังหวัดที่ได๎รับมอบหมายเป็นประธาน
๒) อัยการจังหวัด เป็นอนุกรรมการ
๓) ท๎องถิ่นจังหวัดหรือผู๎แทนเป็น
อนุกรรมการ
๔) ผู๎บังคับการตารวจภูธรจังหวัดหรือ
ผู๎แทนเป็นอนุกรรมการ
๕) ผู๎อานวยการศูนย์ดารงธรรมจังหวัดหรือ
ผู๎แทนเป็นอนุกรรมการ
๖) คลังจังหวัดหรือผู๎แทนเป็นอนุกรรมการ
๗) ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านกฎหมายที่ประธาน
แตํงตั้ง จานวน ๑ คน เป็นอนุกรรมการ
(วาระการดารงตาแหนํงคราวละ ๔ ปี)
๘) ผู๎แทนเครือขํายยุติธรรมชุมชน จานวน
๑ คน เป็นอนุกรรมการ
๙) ผู๎ทรงคุณวุฒิที่ประธานแตํงตั้ง จานวน
๑ คน เป็นอนุกรรมการ (วาระการดารง
ตาแหนํงคราวละ ๔ ปี)
๑๐) ยุติธรรมจังหวัดเป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการ
๑๑) เจ๎าหน๎าที่ประจาสานักงานยุติธรรม
ที่ได๎รับมอบหมายเป็นอนุกรรมการและ
ผู๎ชํวยเลขานุการ
4. คณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรม
ประจาจังหวัด มีอานาจอนุมัติไมํเกิน
๕๐๐,๐๐๐ บาท ตํอราย รวมทุกกรณี
5. ในกรณีมีเหตุจาเป็นเรํงดํวนไมํสามารถ
เสนอคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรม
ประจาจังหวัดได๎ให๎ยุติธรรมในฐานะ
อนุกรรมการและเลขานุการเป็นผู๎พิจารณา
มติที่ประชุม

รับทราบ

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
(กฎหมายใหม่)
3. ในพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมให๎เรียกวํา
คณะอนุกรรมการให๎ความชํวยเหลือประจา
จังหวัด มี ๑๑ คน คงเดิม

4. คณะอนุกรรมการให๎ความชํวยเหลือประจา
จังหวัดมีอานาจอนุมัติไมํเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ตํอราย รวมทุกกรณี
5. ในกรณีมีเหตุจาเป็นเรํงดํวนไมํสามารถเสนอ
คณะอนุกรรมการให๎ความชํวยเหลือได๎ให๎ประธาน
อนุกรรมการให๎ความชํวยเหลือเป็นผู๎พิจารณา

๑๘
๓.3 การแก้ไขปัญหาสาคัญ/สถานการณ์ในพื้นที่ (Area)
(1) การดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน
เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
มุกดาหาร)
แทนพัฒนาการจังหวัด
ผลการด าเนิ น งานการด าเนิ น โครงการแก๎ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร๎ อ นของ
ประชาชน กรณียากจน เจ็บปุวย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ดังนี้
1. ด๎านอาหาร สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอทุกอาเภอได๎ออกเยี่ยมให๎กาลังใจ
ครัวเรือนและประสานหนํวยงานราชการที่เกี่ยวข๎องรํวมให๎คาปรึกษาด๎านการประกอบ
อาชีพ โดยอาเภอได๎จัดสํงแบบสารวจความต๎องการ ด๎านอาชีพของครัวเรือนเปูาหมายให๎
จังหวัดครบทาอาเภอแล๎ว ขณะนี้อยูํระหวํางการพิจารณาความเหมาะสม และความ
จาเป็นในการขอรับการสนับสนุนวัสดุ ปัจจัยการผลิตของครัวเรือนเปูาหมายด๎านอาหาร
จานวน ๒๗ ครัวเรือน
2. ด๎านเครื่องนุํงหํม สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
มุกดาหารได๎มอบเงินชํวยเหลือครัวเรือนเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร๎อนครบจานวน ๔๔
ครัวเรือนเรียบร๎อยแล๎ว และในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ได๎มอบหมายให๎เจ๎าหน๎าที่ออกเยี่ยม
ครัวเรือนเปูาหมาย จานวน ๑ ครัวเรือน ได๎แกํ นายเขียวน๎อย ทัดศรี บ๎านเขามโนรมย์
ตาบลศรีบุญเรือง ได๎ให๎คาปรึกษาเรื่องสิทธิผู๎พิการ มอบเครื่องนุํงหํมและเงินชํวยเหลือ
ครอบครัวจ านวน ๒,๐๐๐ บาท ประสานเทศบาลเมืองมุกดาหารในการซํอมแซมที่อยูํ
อาศัยให๎แกํครัวเรือนเปูาหมาย
3. ด๎านยารักษาโรค สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารได๎มอบหมายให๎
โรงพยาบาลประจ าอาเภอ โรงพยาบาลศูน ย์สุ ขภาพชุ มชนประจ าต าบลออกเยี่ย มให๎
กาลังใจ แนะนาการรักษาสุขภาพและรักษาอาการปุวยของครัวเรือนเปูาหมายผู๎ประสบ
ปัญหาสุขภาพในพื้นที่อยํางตํอเนื่อง ครัวเรือนละ ๑ ครั้ง/เดือน
4. ด๎านที่อยูํอาศัย สานักงานสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นจังหวัดมุกดาหารได๎
ประสานให๎องค์กรปกครองท๎องถิ่นทุกแหํงทราบ และเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบได๎สารวจพื้นที่
พร๎อมเขียนแบบแปลนประเมินราคา ซึ่งขณะนี้มีที่อยูํอาศัยที่กํอสร๎างเสร็จแล๎วอยูํระหวําง
การตรวจสอบความเรียบร๎อย จานวน ๑ หลั ง ในพื้นที่อาเภอเมืองมุกดาหาร และอยูํ
ระหวํางการกํอสร๎าง จานวน ๕ หลัง ในพื้นที่อาเภอเมืองมุกดาหาร ๓ หลัง อาเภอหนองสูง
๑ หลัง อาเภอดอนตาล ๑ หลัง และมอบบ๎านเสร็จ เรียบร๎อยแล๎ว จานวน ๑ หลัง ได๎แกํ
นายดี คามุงคุณ บ๎านชะโนดน๎อย หมูํ ๓ ตาบลชะโนดน๎อย อาเภอดงหลวง เมื่อวันที่ ๒๒
เมษายน ๒๕๕๙ โดยนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู๎วําราชการจังหวัดมุกดาหาร
5. สถานะทางการเงิน กองทุนชํว ยเหลื อผู๎ ย ากจน เจ็ บปุว ย พิก าร อนาถา
จังหวัดมุกดาหาร ปัจจุบันเงินกองทุนฯ รวมทั้งสิ้น ๔๘๐,๐๗๘.๙๙ บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ

๑๙
(2) การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดมุกดาหาร (สานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
หน.สานักงานป้องกันฯ
จังหวัดมุกดาหารมีมาตรการในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาภัยแล๎ง ทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว โดยดาเนินการดังนี้
1. จัดทาแผนเตรียมการปูองกันและแก๎ไขปัญหาภัยแล๎งทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว
2. เตรี ย มการปู อ งกั น และแก๎ ไ ขปั ญ หาภั ย แล๎ ง ปี 2559 เพื่ อ เป็ น การ
ชํ ว ยเหลื อ และบรรเทาความเดื อ ดร๎ อ นให๎ แ กํ ป ระชาชน ซึ่ ง จั ง หวั ด ได๎ แ จ๎ ง ให๎ อ าเภอ
ดาเนินการ ดังนี้
2.1 จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อาเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท๎องถิ่น
พร๎อมแตํงตั้งเจ๎าหน๎าที่ประจาศูนย์ฯ แบํงหน๎าที่การปฏิบัติอยํางชัดเจนและเป็นระบบ
1) ด๎านการเตรียมการ โดยการจัดทาแผนแก๎ไขปัญหาภัยแล๎ง เฝูา
ระวังสถานการณ์น้าอยํางใกล๎ชิด จัดเตรียมกาลังคน สารวจแหลํงน้า รวมทั้งการรณรงค์
สํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการจัดหาภาชนะเก็บกักน้า และใช๎น้าอยํางประหยัด
2) ด๎านการให๎ความชํวยเหลือให๎ความสาคัญพื้นที่ข าดแคลนน้า เพื่อ
การอุปโภคบริโภคเป็นอันดับแรก ให๎ฝุายปกครองรํวมกับฝุายทหารในพื้นที่ทาความเข๎าใจ
และให๎ความชํวยเหลืออยํางตํอเนื่อง
2.2 รายงานสถานการณ์ภัยแล๎งอยํางถูกต๎องและตรงกับข๎อเท็จจริง
2.3 ให๎สรุปสถานการณ์ภัยแล๎ง และการให๎ความชํวยเหลือที่ได๎ดาเนินการ
แล๎ว จนกวําสถานการณ์จะเข๎าสูํสภาวะปกติ
จังหวัดมุกดาหารเตรียมการให๎ ความชํวยเหลือกรณีพื้นที่ประสบภัยแล๎ งใน
พื้นที่ ดังนี้
1. รถบรรทุกน้า จานวน 68 คัน
2. เครื่องสูบน้า จานวน 24 เครื่อง
3. ภาชนะเก็บกักน้ามีจุดจํายน้ากลางประจาหมูํบ๎าน ขนาด 2,000 ลิ ตร
จานวน 515 ถัง กระจายอยูํในพื้นที่เสี่ยงตํอภัยแล๎งทั้งจังหวัด
4. แหลํ งน้าใต๎ ดิน มีบํอบาดาล จานวน 1,534 บํอ และขอรับสนับสนุน
งบประมาณเจาะเพิ่มเติม จานวน 515 บํอ
5. รถสูบสํงน้าระยะไกลของกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจาอยูํที่
ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร สามารถสูบสํงได๎ในระยะไมํเกิน
3,000 เมตร
6. สภาพน้าในอํางเก็บน้า 15 แหํง เก็บกักได๎ 82.78 ล๎าน ลบ.ม ปัจจุบัน
มีน้า 35.533 ล๎าน ลบ.ม คิดเป็นร๎อยละ 42.926 เปอร์เซ็นต์
7. ระบบประปาของการประปาสํวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ปัจจุบันใช๎น้าดิบ
จากแหลํงน้า 6 แหํง ในการผลิตน้าประปาให๎กับชุมชน
มติที่ประชุม
รับทราบ

๒๐
(3) การขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์ภาครัฐกับสื่อมวลชน (สานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดมุกดาหาร)
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
ปั จ จุ บั น สํ ว นราชการของจั ง หวั ด มุ ก ดาหารนั บ วํ า มี บ ทบาทส าคั ญ ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ ภารกิจของกระทรวง ทบวง กรม และของจังหวัดมุกดาหาร ใน
การบู ร ณาการด าเนิ น งานเพื่ อ รํ ว มกั น พั ฒ นาท๎ อ งถิ่ น ตลอดจนการแก๎ไ ขปั ญ หาความ
เดือดร๎อนร๎อนของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพความเป็นอยูํของประชาชน
ให๎มีความเป็นอยูํที่ดีขึ้น ที่ผํานมาสํวนราชการตํางๆ ได๎ขับเคลื่อนงานตามภารกิจสาเร็จ
ลุลํวงโดยโดดเดํนแตํผลงานดังกลําวยังไมํปรากฏแพรํหลายในสื่อมวลชน ทาให๎ประชาชน
ไมํ ไ ด๎ รั บ ทราบผลงานเทํ า ที่ ค วรจะเป็ น การประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลงานของหนํ ว ยงานให๎
แพรํหลายนับวํามีความสาคัญมากในยุคปัจจุบัน จากการจัดงานแถลงขําวผู๎วําราชการพบ
สื่อมวลชน เมื่อวันที่ ๑ เมษายนที่ผํานมา สื่อมวลชนจังหวัดมุ กดาหารได๎สะท๎อนปัญหาให๎
ทราบวําสื่อมวลชนจะไมํสามารถไปทาขําวได๎หลายจุดในวันเดียวกันได๎ กรณีมีขําวในหลาย
พื้นที่แตํสื่อมีความต๎องการเผยแพรํภาพขําวให๎ตัวขําวนั้นมีความโดดเดํนพอ ดังนั้น เพื่อ
อานวยความสะดวกให๎แกํสํวนราชการมีชํองทางสื่อสารกับสื่อมวลชน เพื่อที่หนํวยงานจะได๎รับ
ภาพขําว กิจกรรมของหนํวยงานเผยแพรํตามสื่อแขนงตํางๆ ได๎อยํางรวดเร็ว สานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดมุกดาหารรํวมกับสานักงานจังหวัดมุกดาหาร ได๎สร๎าง E-mail กลางของจังหวัดให๎สํวนราชการ
ได๎สํงขําวถึงสื่อมวลชน คือ E-mail : mukdahan_news@hotmail.com Password : muknews๕๙
เพื่อเป็นการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์ภาครัฐกับสื่อมวลชนได๎ผลดีตํอหนํวยงาน จึงขอความ
รํวมมือหัวหน๎าสํวนราชการใช๎ E-mail : mukdahan_news@hotmail.com เป็นชํองทางการ
เสนอผลงานของหนํวยงาน
มติที่ประชุม
รับทราบ

คลังจังหวัด

มติที่ประชุม

(4) รายงานภาวะเศรษฐกิ จการคลั งจั งหวั ดมุ กดาหาร ไตรมาสที่ 1/2559
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารในไตรมาสที่ 1/2559 ภาพรวมบํงชี้
วําเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารมีสัญญาณขยายตัวเมื่อเทียบกับชํวงเดียวกันของปีกํอน จาก
ทั้งด๎านอุปสงค์และอุปทาน โดยด๎านอุปทานขยายตัวจากภาคเกษตรจากปริมาณยางพารา
แผํนดิบ และปริมาณอ๎อยโรงงานที่เพิ่มขึ้น ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวจากจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมจานวนทุนจดทะเบียนและปริมาณการใช๎ไฟฟูาภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น
ด๎านอุปสงค์ขยายตัวจากการลงทุ นภาคเอกชน พิจารณาจากสินเชื่อลงทุนที่ เพิ่มขึ้น ด๎าน
การใช๎จํายภาครัฐขยายตัวทั้งรายจํายงบลงทุนและงบประจา การค๎าชายแดนขยายตัวทั้ ง
มูลคํานาเข๎าและมูลคําการสํงออก สํวนการบริโภคภาคเอกชนหดตัวจากภาษีมูลคําเพิ่ม
ที่จัดเก็บและจานวนรถจักรยานยนต์ จดทะเบียนใหมํที่ลดลง ภาคบริการหดตัวจากยอด
จาหนํายสินค๎าจากธุรกิจการปลีกค๎าสํงลดลง สาหรับภาคการทํองเที่ยวยังขยายตัวได๎ดี
พิจารณาจานวนนักทํองเที่ยวผํานดํานตรวจคนเข๎าเมืองและภาษีมูลคําเพิ่มการบริการ
โรงแรม สาหรับด๎านเสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยูํในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟูอทั่วไปของจังหวัดลดลง
สํวนการจ๎างงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชํวงเดียวกันของปีกํอนและปรับตัวดีขึ้นจาก ไตรมาสที่
4/2558 โดยมาจากการสํงเสริมการจ๎างงานของภาครัฐ และการลงทุนของภาคเอกชน
รับทราบ

๒๑
ประธาน

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

๓.4 เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(๑) การเตรียมการประกวดผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
(2) ผลการดาเนินงานโครงการให๎ความชํวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง (การยาง
แหํงประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร)
(3) การเพิ่มสินค๎าในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
(4) การยื่นขอรับบาเหน็จบานาญด๎วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
(5) สรุปภาวะการค๎าชายแดนด๎านจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนมีนาคม 2559
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(6) สรุปขําวดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนมีนาคม 2559
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(7) สรุ ป รายงานสถิ ติ การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ทางถนน ประจ าเดื อ นมี น าคม 2559
(สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
(8) สรุปผลการกํอสร๎างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ (สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ
เรื่องอื่นๆ
4.1 ปฏิทินงานรัฐพิธี และงานสาคัญประจาเดือนพฤษภาคม 2559

ประธาน
ที่
1

๒
3
4
๕

วัน/เดือน/ปี
ชื่อพิธี/งาน
4 พฤษภาคม 2559 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร
ชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล
แดํพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
และสมเด็จพระนางเจ๎าฯ
พระบรมราชินีนาถ
ประจาเดือนพฤษภาคม 2559
5 พฤษภาคม 2559 พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องใน “วันฉัตรมงคล”
11 พฤษภาคม 2559 โครงการผู๎วําราชการจังหวัดมุกดาหาร
เยี่ยมสถานประกอบการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
13 พฤษภาคม 2559 โครงการผู๎วําฯ พาเยี่ยมวัดทาบุญ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ทุกเช๎าวันศุกร์
โครงการตักบาตรรุํงอรุณ
ของแตํละสัปดาห์ ณ ชายโขงงามมุกดาหาร
มติที่ประชุม

รับทราบ

สถานที่
วัดศรีบุญเรือง
ตาบลศรีบุญเรือง
อาเภอเมืองมุกดาหาร

หน่วยงาน
สานักงาน
พระพุ ท ธศาสนา
จังหวัด

ห๎องแก๎วมุกดา
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
โรงพยาบาลมุกดาหาร
อินเตอร์เนชั่นแนล
อาเภอเมืองมุกดาหาร
วัดอัมพวัน บ๎านปุงขาม
ตาบลปุงขาม
อาเภอหว๎านใหญํ
ริมเขื่อนแมํน้าโขง
บริเวณหน๎าวัดศรีบุญเรือง
อาเภอเมืองมุกดาหาร

สานักงานจังหวัด
สานักงานแรงงาน
จังหวัด
สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

๒๒

มติที่ประชุม

4.2 กาหนดการประชุม กรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 5/๒๕๕9
กาหนดการประชุม กรมการจั งหวัด มุกดาหาร และหั ว หน๎า สํ ว นราชการประจ า
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 5/๒๕๕9 วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห๎องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

หน.สนจ.

ลงชื่อ
(นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู๎จดรายงานการประชุม

