รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 11/๒๕๕๖
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม ๒๐๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
**************
ผู้มาประชุม
๑. นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์
๒. นายสรสิทธ์ ฤทธิ์สรไกร
๓. นายธวัชชัย ธรรมรักษ์
๔. ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่
๕. นางณิทฐา แสวงทอง
๖. นายกานต์ ธงศรี
๗. นายณรงค์ชัย หอมศรีประเสริฐ
๘. นายทวี ไข่แก้ว
๙. นายเวชสุวรรณ อาจวิชัย
๑๐. นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ
๑๑. นายจิรพงษ์ แก้วมณี
๑๒. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
๑๓. นายสันธาน สร้อยสําโรง
๑๔. นายกําพล สิริรัตตนนท์
๑๕. นายสันติ สังขรูป
๑๖. นายราเชน ตันประพัฒน์
๑๗. นายพรเทพ วัชกีกุล
๑๘. นายสุวิทย์ จันทรุกขา
๑๙. นายวิชิต ปุณณะยุกต์
๒๐. นายกฤตพัฒน์ ครุฑกุล
๒๑. นางสาวจรัสศรี อิฏฐกุล
๒๒. นางสาวยุคลธร อุตส่าห์
๒๓. นางมธุรส เปรมฤทธิ์
๒๔. นายไกรสิทธิ์ ศรีสําราญ
๒๕. นางศศกร ลออศรีสกุลไชย
๒๖. นายวิบูลย์ธรรม วัตชยโรจน์
๒๗. นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
๒๘. นายขวัญชัย ธนพรไพศาล
๒๙. นายขจรเดช จันทร์กระจ่าง
๓๐. นายทํานุ ประกิจสุวรรณ
๓๑. ว่าที่ ร.ต.พิเชษฐ์ แก้วจินดา

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
หน.สนง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
นายอําเภอเมืองมุกดาหาร
แทน นายอําเภอคําชะอี
นายอําเภอดอนตาล
นายอําเภอนิคมคําสร้อย
นายอําเภอดงหลวง
นายอําเภอหนองสูง
นายอําเภอหว้านใหญ่
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
แทน ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
แทน ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
คลังจังหวัดมุกดาหาร
แทน ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
แทน สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
แทน นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.คุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร

๓๒. นางสาวจุฑามาศ คุณาศร
๓๓. นางสาวนวรัตน์ บุญมี
๓๔. นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง
๓๕. นายศุภเดช การถัก
๓๖. นางกาญจนา ปาจริยพงษ์
๓๗. นายพิทักษ์ เมืองโคตร
๓๘. นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณไตรย์
๓๙. นายวิชาญ บางท่าไม้
๔๐. นายวสันต์ ตรุวรรณ
๔๑. นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
๔๒. นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์
๔๓. นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่า
๔๔. นายศุภกิจ นฤมิตร
๔๕. นายวิศิษฐ์ เหลืองรุ่งโรจน์
๔๖. นายไพฑูรย์ สุขต่าย
๔๗. นายอุทัย ศรีทานันท์
๔๘. นายบุญส่ง ชื่นตา
๔๙. นายวรวิทย์ พรหมปากดี
๕๐. นายทวีศักดิ์ ชื่นปรีชา

-๒แทน ผอ.สํานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทน ผจก.ศูนย์บริการลูกค้า TOT สาขามุกดาหาร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
แทน เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดมุกดาหาร
หน.สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร

๕๑. นายวรวุธร ศรีโคตร

แทน หน.ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร

๕๒. นายอุดร ลุนาบุตร
๕๓. นายประสาน กถนานนท์
๕๔. นายมานนท์ อนันต์
๕๕. นายประชา มีธรรม
๕๖. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร
๕๗. นายคําปอน โล่ห์เงิน
๕๘. นางสาวฉันทนา สกุลเกตุรุ่งเรีองดี
๕๙. นายสํารวย โพธิ์ไทรย์
๖๐. นายทศพล สุวรรณไตรย์
๖๑. นายสุรีพร แก้วโคกกลาง
๖๒. นายวรวิทย์ สุพร
๖๓. นางสาวพิณทิพา จันรอง
๖๔. นายอพิศักดิ์ วรรณไกรศรี
๖๕. นายสายันต์ บุญลี
๖๖. นายกมล นัยจิต
๖๗. นายประภาส ศาสตร์แก้ว
๖๘. นพ.จิณณภัทร ชูปัญญา
๖๙. นางเข็มเพชร สนธิกรณ์
๗๐. นายปิยพงศ์ นาโสก

แทน ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดมุกดาหาร
แทน หน.ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดมุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนฯ
แทน ผอ.สํานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
แทน ผอ. วิทยาลัยการอาชีพนิคมคําสร้อย
แทน ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
ผอ.โรงเรียนมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
แทน ผอ. โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ผอ.โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
ผอ.สนง.สกสค. จังหวัดมุกดาหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.โรงพยาบาลมุกดาหาร
หน. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ

๗๑. นายเชิดชัย อาจวิชัย
๗๒. นายพิชิต ศรีสว่าง
๗๓. นายพิทักษ์ ศรีเทียมเงิน
๗๔. นายสุภชาติ ราชิวงศ์
๗๕. นายเดชา แสงสุวรรณ
๗๖. นางสาวกฤษณา นวลรักษา
๗๗. นายพรโรจน์ ยลพล
๗๘. นายสุดเขต จันทรสาขา
๗๙. นางสาวอสมา พรหมพูล
๘๐. นายเขมทัต อาชวธํารง
๘๑. นางสาวรัชณีวรรณ เสวกพิบูลย์
๘๒. นางสาวณัฐธิดา เฉลยฤกษ์
๘๓. พ.ต.ปัญญา สุพรรณ
๘๔. พ.อ.สมัคร เอ็นดู
๘๕. น.ท.ปรเมศวร์ ไศลบาท
๘๖. นายแสงทอง อนันตภักดิ์
๘๗. นายสมจิตร ศิริภูธร
๘๘. นายธนกร สอนอาจ
๘๙. นายสามารถ สุมนารถ
๙๐. นางสาวจริยา ถานัน
๙๑. นายฉลอง เผ่าแก้ว
๙๒. พ.ต.อ.สุรศักดิ์ นาถวิล
๙๓. ร.ต.ต.วิทย์ สุริยวรรณ์
๙๔. ร.ต.ต.อนุชิต อาจหาญ
๙๕. ร.ต.อ.หญิงจินตนา นามบุญลือ
๙๖. นางสาวจริญญา วันทาวงศ์
๙๗. นายปภิณวิช ดุจเพ็ญ
๙๘. นายแสงอรุณ ศรฤทธิ์
๙๙. นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม
๑๐๐. นายสุภร แข็งแรง
๑๐๑. นายสมโภชน์ เที่ยงจิตต์
๑๐๒. นายชลวิทย์ นามจันทรา
๑๐๓. นางฐิติกร เงาะปก
๑๐๔. นายโสมนัส ทองสุข
๑๐๕. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์
๑๐๖. นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
๑๐๗. ดร.กิตติรัตน์ กุลตังวัฒนา
๑๐๘. นางวรลักษณ์ สุทธิเดช
๑๐๙. นายปรมินทร์ วงศ์พระลับ
๑๑๐. นางธงชัย โสดา

-๓หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๗.๒
แทน ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.แขวงการทางมุกดาหาร
แทน ผอ. ทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร
นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
แทน พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
ผอ.คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
หน.สนง.การค้าภายในจังหวัดมุกดาหาร
หน.สนง.พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง. การค้าต่างประเทศเขต ๙ มุกดาหาร
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
แทน สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.นพค.ที่ ๒๔
ผบ.หมู่เรือที่ 3 นรข.
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
หน.สถานีไฟฟูาแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ. ร้อย ตชด. ที่ 234
แทน ผกก. 10 กองบังคับการตํารวจน้ํา
แทน ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ผอ. ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 42 จังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
ผอ. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
แทน หน.อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
แทน หน.อุทยานแห่งชาติภูผายล
หน.ศูนย์ประสานงานปุาไม้มุกดาหาร
แทน หัวหน้าด่านปุาไม้มุกดาหาร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
แทน นายกสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร

-๔ผอ.การเลือกตั้งประจําจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.ป.ป.ช.ประจําจังหวัดมุกดาหาร
รกน.หน.กลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร

๑๑๑. นายศิริพงษ์ มุขศรี
๑๑๒. นางพวงแก้ว อนวัชมงคล
๑๑๓. นางสาวนุชนาถ ด้วงสงฆ์
๑๑๔. นายพร้อมพงศ์ มาพงษ์
ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผจก.ธนาคารออมสิน
๒. ผอ. ธกส. จังหวัดมุกดาหาร
๓. หน.ไปรษณีย์จังหวัดมุกดาหาร
๔. หน.ด่านตรวจพืชมุกดาหาร
๕. หน.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
๖. ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ
๗. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร
๘. ผอ.สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนม
๙. หน.ศูนย์สํารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
๑๐. ผอ.สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
๑๑. ประธานชมรมธนาคารมุกดาหาร
๑๒. สมาชิกพัฒนาการเมืองจังหวัดมุกดาหาร
๑๓. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา
เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธาน
การประชุม กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
พิธีการก่อนการประชุม
1. มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจําปีการศึกษา 2556 จํานวน ๒ ทุน
(สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด)
2. พิธีอ่านสาร นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เนื่องใน “วันโลกรําลึกถึงผู้สูญเสีย
จากอุบัติเหตุทางถนน” (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims)
ประจําปี 2556 (สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด)
3. มอบประกาศเกียรติคุณตามโครงการคัดเลือกสํานักทะเบียนดีเด่น และบุคลากรดีเด่น
ทางการทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน 4 รางวัล (ที่ทําการปกครองจังหวัด)
4. มอบรางวัลโครงการคัดเลือกร้านเกมส์สีขาวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพื่อเด็กและ
เยาวชน จํานวน 11 รางวัล (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด)
5. มอบรางวัลอาสาสมัครเฝูาระวังทางวัฒนธรรมดีเด่น (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด)
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนาผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาใหม่
๑) ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ตําแหน่ง ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
๒) นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
3) นางสาวจรัสศรี อิฏฐกุล ตําแหน่ง จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
4) นายฉลอง เผ่าแก้ว ตําแหน่ง ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด
มุกดาหาร
5) น.ท.ปรเมศวร์ ไศลบาท ตําแหน่ง ผู้บังคับหมู่เรือที่ 3 นรข.
มติที่ประชุม
รับทราบ

ประธาน

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.มห.

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
หน.สนจ.มห.

ประธาน
มติที่ประชุม

-๕๑.๒ การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่าง ๆ
ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๖ (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด)
ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกเรื่องหนึ่ง คือ สถานการณ์บ้านเมืองที่ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่อง
การชุมนุมทางการเมืองที่ยังไม่ทราบว่าจะยุติลงเมื่อใด และมีการยึดสถานที่ราชการในหลาย
จังหวัด ซึ่งเชื่อว่าจังหวัดมุกดาหารจะไม่มีเหตุการณ์ยึดสถานที่ราชการ แต่ อยากให้ทุกท่าน
ไม่ประมาท จังหวัดก็มีมาตรการปูองกัน โดยปิดประตูทางเข้าศาลากลางจังหวัดในยามวิกาล
หลัง ๒๐.๐๐ น. และเปิดประตูเข้าออกเพียงทางเดียว เพื่อเป็นมาตรการดูแลความปลอดภัย
ความเรียบร้อยต่างๆ อาจทําให้ไม่ได้รับความสะดวกบ้าง ก็ขอแจ้งให้ทราบ
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 10/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ๒๕๕๖
รายงานการประชุ มมี ทั้ งหมด 15 หน้ า ซึ่ ง ฝุ า ยเลขานุ ก ารได้ ล งรายงานการประชุ ม ใน
www.mukdahan.go.th แล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 มีผู้ตรวจสอบรายงาน
การประชุมฯ จํานวน ๖๓ ราย และส่งรายงานการประชุม จํานวน ๖๕ หน่วยงาน มีผู้ขอ
แก้ ไ ขรายงานการประชุ ม ฯ จํ า นวน ๑ ราย คื อ สํ า นั ก งานพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า จั ง หวั ด
มุกดาหาร ซึ่งฝุายเลขานุการได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และหากท่านใดประสงค์จะขอ
แก้ไขเพิ่มเติม กรุณาแจ้งฝุายเลขานุการ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ (สานักงานจังหวัด)
จังหวัดมุกดาหารได้กําหนดจัดงานฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 มีทั้งหมด 5 กิจกรรม คือ
1. พิธีทาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ
กาญจนาภิเษก (หนองนาบึง) เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. การแต่งกายชุดผ้าไทย
2. พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมโรงเรียนมุกดาหาร
เริ่มตั้งแต่เวลา 0๙.00 น. การแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ หรือชุดผ้าไทย
3. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน จังหวัดมุกดาหาร
ต่อเนื่องจากพิธีลงนามถวายพระพร
4. พิธีมอบธงสัญลักษณ์ให้แก่หมู่บ้านที่ประกาศเป็นหมู่บ้านที่คณะกรรมการหมู่บ้าน
(กม.) รวมพลังประชาชนเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ต่อเนื่องจากพิธีที่ ๓
5. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สวนสาธารณ
เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (หนองนาบึง) เริ่ม 18.00 น. เคลื่อนขบวนอัญเชิญเครื่อง
ราชสักการะ จากโรงเรียนมุกดาลัยมายังบริเวณสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติฯ 18.30 น.
เชิญส่วนราชการวางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน การแต่งกายชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพ ปีนี้รัฐบาล
ไม่ได้กําหนดสีของชุดผ้าไทย
จึงขอเชิญชวนส่วนราชการทุกส่วนราชการร่วมกิจกรรมทั้ง ๕ กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น
ซึ่งจังหวัดได้มีหนังสือเวียนแจ้งส่วนราชการแล้ว
กิ จ กรรมวั น ที่ ๕ ธั น วาคม เป็ น กิ จ กรรมที่ ป ฏิ บั ติ กั น มาทุ ก ปี ก็ ข อให้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
โดยพร้อมเพรียงกัน สําหรับชุดผ้าไทย ส่วนใหญ่ก็มีสีเหลืองกับสีชมพูกันอยู่แล้ว แต่ถ้าไม่มี
จะใส่สีอะไรก็ได้ให้ดูสุภาพเหมาะสม
รับทราบ

หน.สนจ.มห.

ประธาน

มติที่ประชุม
หน.สนจ.มห.

-๖3.2 พิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร พระอธิการจาม มหาปุญโญ (สานักงานจังหวัด)
ด้วยสํานักพระราชวังได้มีหมายรับสั่ง ที่ 23599 และที่ 235600 ลงวันที่ 15 ตุลาคม
๒๕๕๖ พระราชทานเพลิ ง สรี ร ะสั ง ขาร พระอธิ ก ารจาม มหาปุ ญ โญ อดี ต เจ้ า อาวาส
วัดปุาวิเวกวัฒนาราม ในวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม ๒๕๕๗ เวลา 17.00 น. ณ เมรุวัดปุา
วิเ วกวัฒ นาราม โดยสมเด็ จ พระเจ้า ลู ก เธอ เจ้า ฟูา จุฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ์ อัค รราชกุม ารี
เสด็จไปในการพระราชทานเพลิง ฯ เพื่อให้ การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจังหวัด
จึ งได้มี คํา สั่ ง ที่ 2530/2556 ลงวัน ที่ 8 พฤศจิก ายน 2556 แต่ งตั้ งคณะกรรมการ
ดําเนินงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร พระอธิการจาม มหาปุญโญ จํานวน 14 คณะ
ซึ่ ง ได้ มี ก ารประชุ ม มอบหมายภารกิ จ และประชุ ม ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานของ
คณะกรรมการฝุายต่างๆ ไปแล้ว เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ดําเนิ นงานของคณะกรรมการฝุ ายต่างๆ จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และขอความ
ร่วมมือสนับสนุนการดําเนินงานพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร พระอธิการจามฯ
พิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร หลวงปูุจาม ก็มีความชัดเจนแล้วว่า ในวันที่ 5 มกราคม
2557 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ฯ จะเสด็จมาเป็นองค์ประธาน
ในพิ ธี ฯ ซึ่ ง การเตรี ย มการทางวั ด เจ้ า อาวาสและศิ ษ ยานุ ศิ ษ ย์ ก็ ไ ด้ เ ตรี ย มการไปมาก
พอสมควรแล้ว และจังหวัดก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อสนับสนุนคณะสงฆ์ในการปฏิบัติ
โดยส่วนราชการที่จะต้องเตรียมการก็คือการรับเสด็จฯ ซึ่งจะต้องรอการประสานงานจาก
สํานักพระราชวัง เพื่อประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ ต่อไป
รับทราบ
๓.3 การจัดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจาปี 2557
(สานักงานจังหวัด)
จังหวัดมุกดาหารได้ เปลี่ยนชื่อการจัดงานเป็น “งานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร
ประจําปี 2557” โดยกําหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9-17 มกราคม 2557 ณ บริเวณสนาม
หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัด
มุกดาหาร สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศล ช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาส
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดมุ กดาหาร และอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมของจังหวัด โดยมีรูปแบบ/กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย
1. การจั ด กิ จ กรรมของเอกชน เช่ น การแสดงดนตรี การละเล่ น สวนสนุ ก และ
จัดจําหน่ายสินค้าต่างๆ
2. การจั ดกิจกรรมของส่ ว นราชการ หน่ว ยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชน เช่น พิธี
บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นิทรรศการ การแสดง/จําหน่ายสินค้า OTOP แสดงศิลปวัฒนธรรม
ดนตรี จําหน่ายสลากกาชาด ออกร้านนาวากาชาด การประกวดธิดากาชาด การเดินแบบ
ผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง การจําหน่ายบัตรการกุศล และการแข่งขันกีฬาตะกร้อ ดังนั้น เพื่อให้
การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจังหวั ดได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานกาชาด
และงานของดีจังหวัดมุกดาหาร จํานวน ๑๘ คณะ ซึ่งได้มีการประชุมมอบหมายภารกิจ และ
ติ ด ตามผลกรดํ า เนิ น งานไปเมื่ อ วั น ที่ 18 พฤศจิ ก ายน 2556 ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า ง
การดําเนินงานของคณะกรรมการฝุายต่างๆ นอกจากนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารได้แจ้ง
ทุกส่วนราชการ เรื่องการจัดงานรวมน้ําใจช่วยกาชาด ปี 2557 ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม
2556 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินหรือสิ่งของจาก
ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน โดยนําไปเป็นของรางวัลในการออกร้าน
นาวากาชาด จึงเรียนที่ประชุมเพื่อ ให้ การสนับสนุนการจัดงานกาชาดและของดีจังหวัด
มุกดาหาร

ประธาน

มติที่ประชุม
หน.สนจ.มห.

-๗การจัดงานกาชาดฯ ก็เพื่อหารายได้ให้เหล่ากาชาดจังหวัด ซึ่งปีที่แล้วเงินรายได้ทั้งหมดก็ได้
มอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดเพื่อไปดําเนินกิจกรรมของตามวัตถุประสงค์ของกาชาดในการ
ช่ว ยเหลื อ สั งคม และสาธารณประโยชน์ ต่ างๆ ซึ่ง ปี นี้ มีกิ จ กรรมที่ จะขอประชาสั ม พั น ธ์
โดยเฉพาะการเดินแบบผ้าไทย และขอให้มีการเดินแบบของแปดเผ่าของจังหวัดด้วย
รับทราบ
3.4 การประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาสนามบินกองทัพบกเลิงนกทาเป็น
สนามบินพาณิชย์เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (สานักงานจังหวัด)
สื บ เนื่ อ งจากคณะกรรมาธิ ก ารการเงิ น การคลั ง การธนาคารและสถาบั น การเงิ น
สภาผู้แทนราษฎร ได้ แต่ง ตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพื่อศึกษาเรื่องการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดชายแดนประเทศไทย และได้เดินทางมาประชุมเรื่องจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ซึ่งจังหวัดนําเสนอการพัฒ นาสนามบิน
เลิงนกทาเป็นสนามบินพาณิชย์ คณะกรรมาธิการการเงิน การคลังฯ จึงได้แจ้งผลการติดตาม
ความคืบหน้าโครงการพัฒนาสนามบินกองทัพบกเลิงนกทา เป็นสนามบินพาณิชย์ ดังนี้
1. มอบหมาย อบต. โคกสํ าราญ สํ ารวจความคิด เห็ นประชาชนเกี่ยวกับโครงการ
พัฒนาสนามบินกองทัพบกเลิงนกทาเป็นสนามบินพาณิชย์
2. มอบหมาย อบจ. ยโสธร พิจารณาใช้งบประมาณของ อบจ. ศึกษาความเป็นไปได้
ในการพัฒนาสนามบินกองทัพบกเลิงนกทาเป็นสนามบินพาณิชย์จังหวัดยโสธร
3. มอบหมายสํ านักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร และ อบจ. ยโสธร สํารวจพื้นที่บุกรุก
บริเวณโครงการที่จะปรับปรุง และจํานวนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ และนําเสนอ
ในการประชุมครั้งต่อไป
4. มอบกรมการบิ น พลเรื อ น และ อบจ.ยโสธรศึ ก ษาความคุ้ ม ค่ า การลงทุ น
ความเป็นไปได้ จํานวนผู้โดยสารที่จะมาใช้บริการ โดยศึกษากรณีใช้เครื่องบินแบบ ATR
ขนาด ๗๐ ที่นั่ง รวมถึงคํานวณพื้นที่ในการปรับปรุงฯ ทั้งหมด เพื่อประกอบการพิจารณา
5. มอบผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ยโสธรศึ ก ษาการขอใช้ พื้ น ที่ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง สนามบิ น ฯ
ซึ่งอยู่ในความดูแลของจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด
6. มอบสํ านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ ง ชาติ ร่ ว มกั บ
กรมการบินพลเรือนกําหนดขอบเขตการศึกษา (TOR) โครงการพัฒนาสนามบินฯ
และเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้ไปประชุมร่วมกับ
คณะอนุกรรมการการเงิน การคลังฯ เพื่อติดตามความคืบหน้า โครงการพัฒนาสนามบิน
เลิงนกทาเป็นสนามบินพาณิชย์ ที่อาคารรัฐสภา ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้กรมการบิน
พาณิชย์เป็นเจ้าภาพในการเสนอรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอใช้สนามบินจาก
กองทัพบก และรวบรวมประมาณการค่าใช้จ่ายในการพัฒนารันเวย์ ก่อสร้างหอบังคับการ
การวางระบบ รวมทั้ง รั้วและสิ่ งก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง โดยประสานงานร่ วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒ น์ฯ ในชั้นต้นให้กรม
การบินพาณิชย์ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล หรือเงินอุดหนุนจาก อบจ. เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการศึกษาความเหมาะสม และปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนําเสนอ
ข้อมูล ตัว เลขผู้ โ ดยสารที่ได้จองตั๋ว เครื่องบินจากโรงแรมพลอยฯ และโรงแรมมุกดาหาร
แกรนด์ฯ เฉลี่ยแล้วเดือนละประมาณ 1,500 คน จึงขอเรียนให้ที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
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-๘เรื่องนี้จริงๆ เป็นของจังหวัดยโสธร แต่คนมุกดาหารให้ความสนใจมาก จึงนํามาเสนอให้ ที่
ประชุมทราบ เวลาไปประชุมที่ไหนเค้าก็จะถามความเห็นผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารว่า
เรื่องนี้มีความเห็นอย่างไร สนามบินเลิงนกทาเป็นทางเลือกที่ประหยัดงบประมาณในการ
พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ก่ อ สร้ า งฯ ซึ่ ง พื้ น ที่ ข องสนามบิ น มี ม าก แต่ มี ก ารบุ ก รุ ก และให้ เ ช่ า ทํ า
การเกษตร และมีแนวโน้มในการบุกรุกเพิ่มมากขึ้น และมีความเป็นไปได้ถึง 70-75 % ที่จะ
มีการพัฒนาเป็นสนามบินพาณิชย์ ซึ่งกรมการบินพลเรือน/กรมการบินพาณิชย์ได้ประมาณ
การงบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 250 ล้านบาท ไม่ถึงหลักพันล้านบาท
รับทราบ
3.5 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเกี่ยวกับ
“แผนแม่บทการบริหารจัดการน้า” (สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด)
รัฐบาลกําหนดนโยบายรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้าง
ระบบการบริหารระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหา
อุทกภัย ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยจังหวัดมุกดาหารได้ ดําเนินการ
เมื่อวัน อาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.00-16.00 น. ซึ่งได้ดําเนินการไป
ด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยมี ก ารนํ า เสนอข้ อ มู ล ที่ รั ฐ บาลจะดํ า เนิ น การ โดยวิ ท ยากรจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิ ต รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้แทนประชาชนจากภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งสิ้น จํานวน 249 คน (เปูาหมายกําหนดไว้ 200
คน) สรุ ป ผลการรั บฟังความคิดเห็ นฯ ประชาชนจังหวัดมุกดาหารเห็ นด้ว ยกับ โครงการ
บริหารจัดการน้ํา โดยในเขตจังหวัดมุกดาหารมีความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ํา
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และปัญหาอุทกภัยจังหวัดมุกดาหาร จึงขอนําเรียนให้ที่ประชุมเพื่อ
โปรดทราบ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย กํ า หนดให้ ต้ อ งรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากประชาชน
หากรัฐ บาลต้องการดําเนินโครงการที่มีผ ลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อม วิถีชีวิตของประชาชน
รัฐบาลจึงจัดให้รับ ฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งโครงการหลักๆ จัดทําที่
นครสวรรค์ พิจิตร อยุธ ยา ปทุ มธานี ไม่ได้ทําที่มุกดาหาร แต่ต้องรับฟังความคิดเห็ นที่
มุกดาหารด้ว ยเพื่ อให้ เ ป็นไปตามรัฐ ธรรมนู ญ ซึ่งที่ ประชุ มรั บฟัง ความคิด เห็ น ก็ไ ด้เ สนอ
โครงการแก้ไขปัญหาของมุกดาหาร และกรรมการก็รับข้อเสนอไปเป็นข้อมูลต่อไป
รับทราบ
๓.6 สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด)
สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๖
1. เกิดอุบัติเหตุ 12 ครั้ง เปรียบเทียบในเดือนเดียวกันในปี ๒๕๕๕ จํานวน ๑0 ครั้ง
2. ผู้บาดเจ็บ 4 ราย เปรียบเทียบในเดือนเดียวกันในปี ๒๕๕๕ จํานวน 2 ราย
3. ผู้เสียชีวิต 4 ราย เปรียบเทียบในเดือนเดียวกันในปี ๒๕๕๕ จํานวน 7 ราย
4. ยอดสะสมผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปี ๒๕๕๖ เทียบกับค่าเฉลี่ยผู้เสียชีวิต
๓ ปี ย้อนหลัง (ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕) ช่วงเดือนตุลาคม-กันยายน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดตาม ก.พ.ร.
กําหนดร้อยละการลดลงของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
-ผู้เสียชีวิตตลอดปี (ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕) เฉลี่ย ๓ ปี รวม ๕๓ ราย
-ผู้เสียชีวิตในปี ๒๕๕๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๕-กันยายน ๒๕๕๖) รวม ๕๗ ราย

มติที่ประชุม
คลังจังหวัด

มติที่ประชุม
คลังจังหวัด

มติที่ประชุม
คลังจังหวัด

-๙๕. แนวทางแก้ ไ ขปั ญ หา ขอให้ ทุ ก ภาคส่ ว นร่ ว มบู ร ณาการดํ า เนิ น การตาม
มาตรการและแผนปฏิบัติการปูองกัน /ลดอุบัติเหตุทางถนน ตามวาระจังหวัดเกี่ยวกับการ
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเพื่อรองรับ AEC
รับทราบ
3.7 ค่าตอบแทนและสวัสดิการข้าราชการ (สานักงานคลังจังหวัด)
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม 2556 มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 10 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป
โดยเพิ่มเติมหลักการกรณี เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ใช่ข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้โอนมา
เป็นข้าราชการไม่ว่าครั้งใด การบรรจุ/แต่งตั้งผู้โอนมานั้น ให้ถือว่าเป็นการเริ่มรับราชการ
ครั้งแรก ไม่มีสิทธิรับค่าเช่าบ้าน จนกว่าจะได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานในต่าง
ท้องที่
รับทราบ
๓.8 สรุปภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖
(สานักงานคลังจังหวัด)
เศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารในเดือนตุลาคม 2556 ยังคงขยายตัว โดยได้รับปัจจัยสนับสนุน
จากภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคการลงทุน ในขณะที่ภาคการบริการและ
ภาคการบริโภคหดตัว
ด้านอุปทาน : เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจด้านการผลิตพบว่า ภาคการเกษตรขยายตัว
ทั้งสาขาเกษตรและประมง โดยผลผลิตยางพารา มันสําปะหลัง และปลานิลออกสู่ตลาด
เพิ่ ม ขึ้น รวมทั้ง ภาคอุ ต สาหกรรมขยายตั ว ขณะที่ ภ าคบริก ารหดตั ว เนื่ องจากมี จํา นวน
นักท่องเที่ยวลดลง
ด้านอุปสงค์ : การลงทุนภาคเอกชนขยายตัว จากจํานวนพื้นที่อนุญาตก่อสร้างที่อยู่
อาศัย และพาณิชย์เพิ่มขึ้น ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนหดตัวจากการจดทะเบียนรถยนต์
นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง และการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ใหม่ลดลง
ด้านการเงิน : ปริมาณเงินฝากและสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ขยายตัว เนื่องจากมีการ
ระดมเงินฝากเพื่อรองรับการขยายตัวของสินเชื่อ ซึ่งเป็นสินเชื่อภาคธุรกิจและสินเชื่อเพื่อ
การอุปโภคบริโภค โดยการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากประจําที่ให้ดอกเบี้ยสูงและไม่เสียภาษี
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ : ยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยการจ้างงานเพิ่มขึ้น ส่วนอัตราเงินเฟูอ
ทั่วไปยังคงขยายตัวจากราคาสินค้าที่ปรับเพิ่มขึ้น
แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด ในช่วงไตรมาสที่ 4/56 คาดว่า เศรษฐกิจจะ
ยังคงขยายตัว โดยมีแรงขับเคลื่อนจากภาคการบริโภค ภาคการลงทุ น และภาคการบริการ
แต่ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะทําให้ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ คือ
(๑) ราคาสินค้าและค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูง
(๒) ความผันผวนของราคาน้ํามันเชื้อเพลิงและพลังงาน
(๓) อัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราแลกเปลี่ยน
(๔) ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และประเทศคู่ค้าทางเศรษฐกิจ
(๕) เสถียรภาพทางการเมือง และ (๖) ภัยธรรมชาติ
รับทราบ
๓.9 ผลตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7
(สานักงานคลังจังหวัด)
1. สรุ ป ผลการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณ ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วั น ที่
25 พฤศจิกายน 2556

มติที่ประชุม
พัฒนการจังหวัด

มติที่ประชุม
พัฒนาการจังหวัด

ประธาน

-๑๐- งบประจํ า ได้รับ 1,059.19 ล้ านบาท เบิกจ่ายแล้ ว 622.13 ล้ านบาท คิดเป็น
58.74 % อยู่ในลําดับ 33 ของประเทศ
- งบลงทุน ได้รับ 254.84 ล้านบาท เปูาหมายกําหนดให้เบิกจ่ายร้อยละ 15 เบิกจ่าย
แล้ว 3.69 ล้านบาท คิดเป็น 1.45 % อยู่ในลําดับ 61 ของประเทศ
- ภาพรวมได้รับ 1,314.04 ล้านบาท เปูาหมายกําหนดให้เบิกจ่ายร้อยละ 22 เบิกจ่าย
แล้ว 625.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.63 อยู่ในลําดับที่ 35 ของประเทศ
2. สรุปผลการเบิกจ่ายงบจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน
2556
- งบประจํา ได้รับ 90.13 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.46
อยู่ในลําดับที่ 15 ของประเทศ
- งบลงทุน ได้รับ 49.16 ล้านบาท เปูาหมายกําหนดให้เบิกจ่ายร้อยละ 15 เบิกจ่าย
แล้ว 0.0 ล้านบาท คิดเป็น 0.0 %
- ภาพรวมได้รับ 139.29 ล้านบาท เปูาหมายกําหนดให้เบิกจ่ายร้อยละ 22 เบิกจ่าย
แล้ว 0.41 ล้านบาท คิดเป็น 0.30 % อยู่ในลําดับที่ 15 ของประเทศ
3. มติ ครม. เมื่อวันที่ 3 กันยายน และ 22 ตุลาคม 2556 ให้นําข้อมูลการก่อหนี้ และ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์
2557 มาเป็นข้อมูลให้สํานักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558 กรมบัญชีกลางจะประมวล ผลข้อมูลจากระบบ
GFMIS ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 เผยแพร่ในเว็บไซด์กรมบัญชีกลาง
รับทราบ
๓.10 การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานเขต
เมือง ปี 2557 (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด)
กระทรวงมหาดไทยได้ ส่งเสริมการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล พื้นฐานเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนพัฒนาทุกระดับ ได้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอ และจังหวัด รวมทั้งเป็นเครื่องมือประเมินผลพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้วย ซึง่ มติ ครม.เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย
รั บ ผิ ดชอบตัว ชี้วั ดรายได้ ของครัว เรื อน โดยจั ดเก็บ ข้ อ มูล ช่ว งมกราคม-มี นาคม 2557
แบ่ งเป็น 2 ส่ วน คือ ข้อมูล จปฐ. (เป็นข้อมูล ในเขต อบต. หรือเทศบาลที่ยกฐานะจาก
อบต.) และข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง (เป็นข้อมูลในเขตชุมชนเมือง) จึงขอความร่วมมือทุกส่วน
ราชการประชาสั มพั นธ์ ในการจัด เก็ บข้ อมู ล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อ มูล พื้นฐานเขตเมือ ง
เนื่องจากรายได้ในเขตเมืองจะทําให้ตัวชี้วัดรายได้ครัวเรือนเป็นไปตามเปูาหมาย
รับทราบ
3.11 การจัดงานเทศกาล OTOP เพื่อของขวัญปีใหม่ ปี 2557
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด)
รัฐบาลมีนโยบายให้ ใช้สินค้าโอทอปเป็นของขวัญปีใหม่ ของฝาก ของที่ระลึ ก จังหวัดจึง
มอบหมายให้เครือข่ายโอทอปจังหวัดมุกดาหารจัดกระเช้าสินค้าโอทอป เป็นของขวัญ ของ
ฝาก และของที่ระลึกในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ซึ่งจะมีทั้งเป็นกระเช้าของขวัญ กล่อง
ของขวัญ เป็นต้น จึงขอเชิญชวนทุกส่วนราชการสนับสนุนกระเช้าสินค้าโอทอปเพื่อ ของขวัญ
ปีใหม่ 2557
ขอเชิญชวนทุกส่วนราชการ ทุกหน่วยงานร่วมกันสนับสนุนกระเช้าของขวัญปีใหม่ สินค้า
โอทอป แทนกระเช้าสินค้าของขวัญปีใหม่ที่มีตามห้างสรรพสินค้า

-๑๑มติที่ประชุม
ผอ.สนง.พระพุทธฯ

มติที่ประชุม
ผอ.สนง.พระพุทธฯ

มติที่ประชุม
พาณิชย์จังหวัด

รับทราบ
3.12 การควบคุมการเรี่ยไร (สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด)
ได้มีการตราพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487 เพื่อควบคุมและปูองกันการ
เรี่ยไร กําหนดวิธีการเรี่ยไรให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และในส่วนของพระสงฆ์ก็มีคําสั่ง
มหาเถรสมาคมปี พ.ศ. 2539 ควบคุมพระสงฆ์ในการเรี่ยไรด้วย แต่ปัจจุบันมีพระสงฆ์ แอบ
อ้างในการเรี่ยไรซึ่งไม่ถูกต้องตามกฎหมายและคําสั่งดังกล่าว จึงขอความร่วมมือจากทุกส่วน
ราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หากพบเห็นการเรี่ยไรที่ไม่ถูกต้องกรุณาแจ้งสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเพื่อดําเนินการให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป
รับทราบ
๓.๑3 โครงการสวดมนต์เ พื่อความเป็น สิริมงคล เนื่องในโอกาสวัน ขึ้นปีใ หม่ 2557
จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด)
มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดทุกวัดจัดพิธีสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
๒๕๕๗ จังหวัดก็ได้จัดทําโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
๒๕๕๗ โดยมีเปูาหมายให้วัดทุกวัดในจังหวัดจัดพิธีดังกล่าวเพื่อความเป็นสิริมงคล และลด/
ละ/เลิ กอบายมุข และสิ่ งเสพติด รวมทั้งทํากิจกรรมที่เป็นสิริมงคลในช่ว งเทศกาลปีใหม่
จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมอันเป็นสิริมงคลดังกล่าวได้ที่วัดใกล้บ้าน การดําเนินการ
ของจังหวัดได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ฯ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เวลา 21.00 น. ถึง เวลา
01.00 น. ของวันที่ ๑ มกราคม 2557 ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ จึงขอเรียน
ที่ประชุมเพื่อโปรดทราบในเบื้องต้น รายละเอียดก็จะแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบต่อไป
รับทราบ
๓.๑๔ รายงานการค้าชายแดน ประจาเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ (สานักงานพาณิชย์จังหวัด)
๑. มูลค่าการค้ารวม
-เดือนตุลาคม 2556 มีมูลค่า 4,059.74 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 1,102.46
ล้านบาท หรือคิดเป็น 21.36 % (ก.ย. 56 = 5,162.20 ล้านบาท)
-ระยะ 10 เดือนปี 2556 (ม.ค.- ต.ค.) มีมูลค่า 49,072.75 ล้านบาท ลดลงจาก
ปีก่อน 36,227.46 ล้านบาท หรือคิดเป็น 42.47 ๔ (ม.ค.-ต.ค.55 = 85,300.21
ล้านบาท)
๒. การส่งออก
-เดือนตุลาคม 2556 มีมูลค่า 2,006.93 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 878.92
ล้านบาท หรือคิดเป็น 30.46 % (ก.ย. 56 = 2,885.85 ล้านบาท)
-ระยะ 10 เดือนปี 2556 (ม.ค.-ต.ค.) มีมูลค่า 28,512.76 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
27,439.61 ล้านบาท หรือคิดเป็น 49.04 % (ม.ค.-ต.ค.55 = 55,952.37 ล้านบาท)
-สิ น ค้ า ส่ ง ออกที่ สํ า คั ญ เรี ย งตามลํ า ดั บ มู ล ค่ า หมวดสิ น ค้ า การส่ ง ออก ได้ แ ก่
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟูา สินค้าเชื้อเพลิง สินค้ากสิกรรม และยานพาหนะ
๓. การนาเข้า
-เดือนตุลาคม 2556 มีมูลค่า 2,052.81 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 223.54
ล้านบาท หรือคิดเป็น 9.82 % (ก.ย.56 = 2,276.35 ล้านบาท)
-ระยะ 10 เดือนปี 2556 (ม.ค.-ต.ค.) มีมูลค่า 20,559.99 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
8,787.85 ล้านบาท หรือคิดเป็น 29.94 % (ม.ค.-ต.ค.55 = 29,347.84 ล้านบาท)
-สิ น ค้ า นํ า เข้ า ที่ สํ า คั ญ เรี ย งตามลํ า ดั บ มู ล ค่ า หมวดสิ น ค้ า การนํ า เข้ า ได้ แ ก่ สิ น ค้ า แร่
ยานพาหนะ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ และเครื่องใช้ไฟฟูา

-๑๒-

มติที่ประชุม

ผู้แทน พมจ.มห.

มติที่ประชุม
ผู้แทน ผอ.สพป.มห.

๔. ดุลการค้า
-เดือนตุลาคม 2556 มีมูลค่าขาดดุล 45.88 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 655.38
ล้านบาท หรือคิดเป็น 107.53 % (ก.ย.56 = 609.50 ล้านบาท)
-ระยะ 10 เดือนปี 2556 (ม.ค.-ต.ค.) มีมูลค่า 7,952.77 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
18,651.76 ล้านบาท หรือคิดเป็น 70.11 % (ม.ค.-ต.ค.55 = 26,604.53 ล้านบาท)
๕. มูลค่าการค้าผ่านแดน
-การค้าผ่านแดนรวม เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ มีมูลค่า 7๔๕.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
เดือนก่อน 290.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.7๙ (ก.ย.๕๖ = ๔55.21 ล้านบาท)
-การค้าผ่านแดนขาออก เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ มีมูลค่า 347.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
เดือนก่อน 70.41 ล้านบาท หรือคิดเป็น 25.38 (ก.ย.๕๖ = 277.40 ล้านบาท)
-การค้าผ่านแดนขาเข้า เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ มีมูลค่า 39๗.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
เดือนก่อน 219.๙8 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1๒3.7๒ (ก.ย.๕๖ =177.81 ล้านบาท)
รับทราบ
3.15 การดาเนินการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน เจ็บป่วย พิการ
และอนาถา จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด)
สรุปผลการดําเนินการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน เจ็บปุวย พิการ และ
อนาถาจั งหวัด มุกดาหาร ในช่ว งบ่ายวัน นี้จะมี การประชุม คณะกรรมการฯ สํ าหรับการ
ดําเนินการทุกประเด็นปัญหา ๔ ด้าน ในปี พ.ศ. 2556 (วันที่ 27 กันยายน 2556) ดังนี้
1. ด้านยารักษาโรค มีครอบครัวที่ประสบปัญหา จํานวน ๔๙ ครอบครัว ได้รับความ
ช่วยเหลือแล้ว 42 ครอบครัว
2. ด้า นอาหาร มี ครอบครัว ที่ป ระสบปัญหา จํานวน 7๑ ครอบครัว ได้รั บความ
ช่วยเหลือแล้ว จํานวน 52 ครอบครัว
3. ด้านที่อยู่อาศัย มีครอบครัวที่ประสบปัญหา จํานวน 60 ครอบครัว ได้รับความ
ช่วยเหลือแล้ว จํานวน 39 ครอบครัว
4. ด้านเครื่องนุ่งห่ม มีครอบครัวที่ประสบปัญหา จํานวน 73 ครอบครัว ได้รับความ
ช่วยเหลือครบถ้วนแล้ว
รับทราบ
๓.๑6 งานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดให้ดําเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๓ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๕๖(Good Thinkers,
Good Morality, Ensuring Greatness) ในนามจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดนครพนม
หน่วยงานที่ร่วมเป็นเจ้าภาพหลัก ได้แก่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม
เขต ๑ เขต ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
มุกดาหาร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดนครพนม
จานวนทีมที่ร่วมแข่งขัน/ร่วมกิจกรรม
เขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วมงาน รวมทั้งสิ้น ๗๗ เขต แยกเป็น
๑) ระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส
จํานวน ๖๑ เขต
๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
จํานวน ๑๕ เขต
๓) โรงเรียนพิการเฉพาะทาง
จํานวน ๑ เขต

มติที่ประชุม

วัฒนธรรม จ.มห.

ประธาน
มติที่ประชุม
ปลัดจังหวัด

-๑๓กาหนดการจัดงาน ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดมุกดาหารและจังหวัด
นครพนม สถานที่แข่ง ขันจะกระจายอยู่ห ลายแห่ ง ได้ แก่ สนามหน้า ศาลากลางจังหวั ด
มุกดาหาร สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก สนามกีฬากลาง จังหวัดมุกดาหาร
และโรงเรียนในเขต อ.เมืองฯ อ.ดอนตาล อ.นิคมคําสร้อย อ.คําชะอี อ.หว้านใหญ่ พิธีเปิด
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ลานกันเกรา จังหวัดนครพนม พิธีปิด วันที่
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล
กิจ กรรมในการจั ดงาน กิจกรรมหลักในการจัดประกวด/แข่งขันในงานศิล ปหั ตถกรรม
นักเรียนครั้งนี้ แบ่งเป็น ๔ กิจกรรม ได้แก่
๑) กิจกรรมประกวดและแข่งขันด้านวิชาการ ทั้งระดับประถมฯ และมัธยมฯ จํานวน
๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๓ กิจกรรม รวม ๑๑๕ กิจกรรมหลัก ๖๓๙ กิจกรรมย่อย
๒) กิจ กรรมถนนคนเรียน เป็นการจัดนิ ทรรศการแสดงผลงานครู นักเรียน จัด ที่
จังหวัดนครพนมบริเวณพิธีเปิด
๓) กิจกรรมท่องโลกการศึกษา โดยนํานักเรียนเขตละ ๒ คน ครูเขตละ ๑ คน รวม
๒๘๐ คน ไปแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร คืนวันที่ ๑๐ ธันวาคม
๒๕๕๖ จะนอนค้างคืนที่โฮมสเตย์ บ้านภู อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
๔) กิจกรรมแข่งขันรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS เป็นการประกวดผลงานของ
ผู้บริหารเขต บุคลากรในสํานักงาน ผู้บริหาร ครู ทั้ง ๙ กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สําหรับจังหวัดมุกดาหารจะใช้สถานที่โรงแรมพลอยพาเลซ และโรงแรมมุกดาหาร แกรนด์
โฮเทล เป็นสถานที่ประกวด กิจกรรมประกวดและแข่งขันด้านวิชาการ มีนักเรียนและครู
ผู้ควบคุมเข้าร่วมทั้งสองจังหวัด จํานวน ๑๒๘,๙๗๔ คน
รับทราบ
3.17 โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทาบุญ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ จังหวัด
มุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕7” ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
(สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด)
จั ง หวั ดได้ จั ดทํ า โครงการผู้ ว่ า ฯ พาเยี่ย มวั ด ทํา บุ ญ สื บ สานวั ฒ นธรรมประเพณีวิ ถี พุ ท ธ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ซึง่ เดือนธันวาคม 2556 กําหนดไว้ 2 ครั้ง/วัด คือ
- ครั้งที่ 1 วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ วัดคําแสนสุข อ.นิคมคําสร้อย เจ้าภาพ ได้แก่
หน่ ว ยงานสั ง กั ดกระทรวงแรงงาน หน่ว ยงานสั ง กั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม อ.นิคมคําสร้อย สภ.นิคมคําสร้อย ทต.นิคมคําสร้อย กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.นิคม
คําสร้อย สถานศึกษาในพื้นที่ ต.นิคมคําสร้อย สภาวัฒนธรรม อ.นิคมคําสร้อย
- ครั้งที่ ๒ วันที่ 17 ธันวาคม 2556 ณ วัดมุจรินทร์ อ.ดอนตาล เจ้าภาพ ได้แก่
สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ที่ทําการปกครองจังหวัด สํานักงานจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด
ชมรมธนาคารจังหวัด อ.ดอนตาล อบต.โพธิ์ไทร กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.โพธิ์ไทร สถานศึกษาใน
พื้นที่ ต.โพธิ์ไทร สภาวัฒนธรรมอําเภอดอนตาล และสภาวัฒนธรรมตําบลโพธิ์ไทร
ขอเชิ ญ ชวนทุ ก ท่ า นร่ ว มทํ า บุ ญ ตามกํ า หนดการ ทั้ ง ๒ ครั้ ง และขอให้ อํ า เภอพื้ น ที่
ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชนไปร่วมทําบุญ
รับทราบ
3.18 โครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 (ที่ทาการปกครองจังหวัด)
โครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” หรือ “จังหวัดเคลื่อนที่”
ประจําปี 2557 ได้กําหนดแผนดําเนินการไว้ ๗ ครั้ง คือ

-๑๔- ครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ ตํา บล
เหล่าสร้างถ่อ อําเภอคําชะอี บูรณาการร่วมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
- ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนหนองนกเขียน ตํา บล
ร่มเกล้า อําเภอนิคมคําสร้อย บูรณาการร่วมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
- ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนสานแว้ ต.กกตูม อ.ดงหลวง
บูรณาการร่วมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
- ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 ณ อบต.ปุาไร่ ต.ปุาไร่ อ.ดอนตาล
บูรณาการร่วมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
- ครั้งที่ 5 วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ต.หว้านใหญ่
อ.หว้านใหญ่ บูรณาการร่วมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
- ครั้ ง ที่ 6 วันศุก ร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านแวง ต.หนองสู งใต้
อ.หนองสูง บูรณาการร่วมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (อาจเปลี่ยนสถานที่)
- ครั้งที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านเหล่าปุาเปูด ตํา บล
นาโสก อําเภอเมืองมุกดาหาร บูรณาการร่วมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๑9 สรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการดาเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์
๓.๑9.๑ คณะกรรมการฝุายดําเนินการก่อสร้าง (สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด)
โยธาธิการและผังเมืองฯ การก่อสร้างพระใหญ่ฯ ปัจจุบันอยู่ในระยะที่ 3 งบประมาณก่อสร้าง 44,767,000 บาท
มีก้าวหน้า 17.58 % เบิกจ่ายแล้ว 4 งวด เป็นเงินประมาณแปดล้านเก้าแสนบาทเศษ
ปัญหาอุปสรรค คือ ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากเป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต ข้าว คาดว่า
หลังสิ้นฤดูกาลแล้ว แรงงานก็จะกลับเข้าทํางาน จึงขอเรียนให้ที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ประธาน
เรื่องพระใหญ่ เป็นที่สนใจของคนมุกดาหารและคนที่ได้รับรู้รับทราบ การแจ้งความคืบหน้า
ควรเพิ่มเรื่องความมั่นคงแข็งแรง ให้ ได้รับทราบโดยทั่วไปด้วย และอยากให้กรมโยธาธิการ
และผั งเมือง ร่ว มเป็นที่ปรึกษาและติดตามผลการก่อสร้าง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ แก่
ประชาชนทั่วไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๑9.๒ คณะกรรมการฝุายจัดเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินบริจาค (สํานักงานคลังจังหวัด)
คลัง จ.มห.
สรุปเงิน รายรับ-จ่าย ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 รายรับ 53,051,723.26 บาท
รายจ่าย 50,287,983.39 บาท เงินคงเหลือ 2,763,739.87 บาท
- สรุปยอดเงินบริจาคระหว่าง 1-26 พฤศจิกายน 2556 รายรับ 650,846 บาท รายจ่าย
44,361 บาท คงเหลือเงิน 606,485 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๑9.๓ คณะกรรมการฝุายจัดหารายได้ (ที่ทําการปกครองจังหวัด)
ผู้แทน ป.จ.มห.
เหรีย ญหลวงปูุ จ ามปัจจุบัน เหลืออยู่ประมาณแสนกว่าเหรียญ คณะกรรมการฝุายจัดหา
รายได้ จึงมีเปูาหมายจําหน่ายในงานพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงปูุจาม ในวันที่ 5
มกราคม 2557 ซึ่งได้ขออนุมัติจัดทําปูายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจําหน่ายเหรียญ และ
ขอเชิญชวนประชาสั มพันธ์เช่าบูชาเหรียญหลวงปูุจามเป็นเหรียญที่ระลึกในช่วงเทศกาลปี
ใหม่เป็นของฝาก ของขวัญปีใหม่ โดยจะจัดทําบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม และจะแจ้งทุกส่วน
ราชการ ทุกหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชิญชวนเช่าบูชาต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ

-๑๕ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ
- การลงนามถวายพระพรชัยมงคลและร่วมงานเลี้ยงอาหารค่า ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม
2556 ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว (สานักงานจังหวัด)
หน.สนจ.มห.
สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต กําหนดจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและ
เลี้ยงอาหารค่ํา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2556
เวลา 17.30 น. ซึ่งสถานกงสุลฯ ได้ส่งบัตรเชิญให้ส่วนราชการต่างๆ แล้ว เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการเดินทาง จังหวัดได้เตรียมรถบัสโดยสารระหว่างประเทศจากบริษัท บขส.
จํานวน 1 คัน จึงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปพร้อมรถบัสฯ ดําเนินการ ดังนี้
1. จัดเตรียมหนังสือเดินทางผ่านแดน หรือหนังสือผ่านแดนชั่วคราว มอบให้เจ้าหน้าที่
สํานักงานจังหวัดก่อนออกเดินทาง
2. จั ด เตรี ย มค่า ใช้จ่ ายท่า นละ 150 บาท เป็น ค่า ธรรมเนีย มผ่ า นแดน ค่า ทํา งาน
ล่วงเวลา และค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
3. แจ้ งรายชื่อผู้ ที่ จะเดิ นทางไปพร้ อมรถบัส โดยสารระหว่ างประเทศให้ สํ า นักงาน
จังหวัดทราบภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2556
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธาน
เทศกาลปีใหม่นี้มีวันหยุดตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2556 ถึง 1 มกราคม 2557 รวม 5 วัน
ใครที่อยู่ไกลจะไปเยี่ยมญาติก็วางแผนให้ดี และให้มีคนอยู่เตรียมความพร้อม เฝูาสถานที่
ทํางานด้วย ท่านนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารมีเรื่องจะแจ้งเรื่อง Big Cleaning Day
บําเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายกเทศมนตรีเมืองฯ เทศบาลเมืองมุกดาหารขอแจ้งกิจกรรมให้ที่ประชุมทราบ 3 กิจกรรม คือ
1. กิจกรรม Big Cleaning Day เป็นการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 4 ธันวาคม 2256
2. กิจกรรม “ศึกชกมวยสากลชิงแชมป์โลก” ในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ซึ่งจะมีการ
ถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมทางโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
3. กิจกรรม “ศึกชกมวยไทย-อินโดจีน” เทศกาลตรุษจีน ในวันที่ 31 มกราคม 2557
ณ ตลาดอิ น โดจี น อํ า เภอเมื อ งมุ ก ดาหาร ถ่ า ยทอดสดผ่ า นดาวเที ย มทางโทรทั ศ น์ สี
กองทัพบกช่อง 5
ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ประธาน
วัน ที่ ๔ ธัน วาคม 2556 มีกิจกรรมหลายอย่าง ขอแจ้ง เพิ่มเติมว่า เหล่ากาชาดจังหวัด
มุก ดาหาร โรงพยาบาลมุ ก ดาหาร ร่ ว มกั บ ธนาคารกรุง ไทยฯ รั บบริ จ าคโลหิ ต ชั้ น ล่ า ง
ธนาคารกรุงไทยฯ และกิจกรรมปล่อยปลาของสํานักงานประมงจังหวัด เวลา 10.00 น. ณ
ศาลาเรารั กมุกดาหาร และขอให้ตั้งกลุ่ มเพิ่มเติมจาก Line ช้างน้าว เพื่อใช้สื่อสารส่ ง
ข้อความเชิญร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือเรื่องอื่นๆ
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุม
เวลา ๑๒.15 น.
(นายเอกอุระ มีประเทศ)
นิติกรปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

