รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 12/๒๕๕๖
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม ๒๐๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
**************
ผู้มาประชุม
๑. นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์
๒. นายสรสิทธ์ ฤทธิ์สรไกร
๓. นายธวัชชัย ธรรมรักษ์
๔. ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่
๕. นางสาวรัชณีวรรณ เสวกพิบูลย์
๖. นางสาวณัฐธิดา เฉลยฤกษ์
๗. นางณิทฐา แสวงทอง
๘. นายกานต์ ธงศรี
๙. นายณรงค์ชัย หอมศรีประเสริฐ
๑๐. นายไชยอนันต์ บุญประสิทธิ์พร
๑๑. นายเวชสุวรรณ อาจวิชัย
๑๒. นายธนาคม ไหลเจริญกิจ
๑๓. นายจิรพงษ์ แก้วมณี
๑๔. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
๑๕. นายสันธาน สร้อยสาโรง
๑๖. นายกาพล สิริรัตตนนท์
๑๗. นายสันติ สังขรูป
๑๘. นายราเชน ตันประพัฒน์
๑๙. นายพรเทพ วัชกีกุล
๒๐. นายสุวิทย์ จันทรุกขา
๒๑. นายพิทักษ์ชัย วรสุข
๒๒. นายกฤตพัฒน์ ครุฑกุล
๒๓. นางสาวจรัสศรี อิฏฐกุล
๒๔. นายทวีวัฒน์ ประสงค์ธรรม
๒๕. นางมธุรส เปรมฤทธิ์
๒๖. นายไกรสิทธิ์ ศรีสาราญ
๒๗. นพ.จิณณภัทร ชูปัญญา
๒๘. นพ.ศุภชัย จรรยาผดุงพงศ์
๒๙. นายเชิดชัย อาจวิชัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
หน.สนง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
แทน ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
แทน นายอาเภอคาชะอี
นายอาเภอดอนตาล
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
นายอาเภอดงหลวง
นายอาเภอหนองสูง
นายอาเภอหว้านใหญ่
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
แทน ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.โรงพยาบาลมุกดาหาร
หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ ๗.๒

๓๐. นายศิริพงษ์ มุขศรี
๓๑. นายก้องเกียรติ แก่นทิพย์
๓๒. นางสาวนุชนาถ ด้วงสงฆ์
๓๓. นางศศกร ลออศรีสกุลไชย
๓๔. นายสุชาติ ชัยจิตร์
๓๕. นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
๓๖. นายขวัญชัย ธนพรไพศาล
๓๗. นายวรพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ
๓๘. นายทานุ ประกิจสุวรรณ
๓๙. ว่าที่ ร.ต.พิเชษฐ์ แก้วจินดา
๔๐. นายสินชาย คุม้ ศรีวงศ์
๔๑. นางสาวอรทัย บุตรศรี
๔๒. พ.ต.อ.สุรศักดิ์ นาถวิล
๔๓. ร.ต.ต.ธนากร คัฒมาตย์
๔๔. พ.ต.ท.วิเชียร ลีไพโรจน์กุล
๔๕. นางกาญจนา ปาจริยพงษ์
๔๖. นายพิทักษ์ เมืองโคตร
๔๗. นายอนันต์ สมานมิตร
๔๘. นายวิชาญ บางท่าไม้
๔๙. นายประพันธ์ ลีปายะคุณ
๕๐. นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
๕๑. นายร่มไม้ นวลตา
๕๒. นายวัชระพงษ์ วิกัลป์ปาว์ ทัศคร
๕๓. นายเปลี่ยน มุง่ ดี
๕๔. นายวิศิษฐ์ เหลืองรุ่งโรจน์
๕๕. นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์
๕๖. นายไทยทวี ลีลาพจน์สกุล
๕๗. นางสาวปวีณา ผิวขา
๕๘. นายทวีศักดิ์ ชื่นปรีชา

-๒ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.ป.ป.ช.ประจาจังหวัดมุกดาหาร
คลังจังหวัดมุกดาหาร
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
แทน สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.คุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.ร้อย ตชด. ที่ 234
แทน ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
หน.ไปรษณีย์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แทน สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดมุกดาหาร
หน.สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร

๕๙. นายธีรพล โชติช่วง

หน.ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร

๖๐. นายโสภณ ยอดพรหม
๖๑. นายจิรพงษ์ โรจนประดิษฐ์
๖๒. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร
๖๓. นางจันธิดา บุตดา
๖๔. นางนลินี ศรีสารคาม จันทร์ตรี
๖๕. นายมนูญ แก้วแสนเมือง
๖๖. นายทศพล สุวรรณไตรย์
๖๗. นายวันชัย ไร่สงวน

แทน ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนฯ
ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
แทน ผอ. วิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
แทน ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

๖๘. นายวรวิทย์ สุพร
๖๙. นางสาววัชราภรณ์ ผิวขา
๗๐. นางอัญญา ทวีโคตร
๗๑. นายกมล นัยจิต
๗๒. นางยุภา สุขทองมา
๗๓. นายพิชิต ศรีสว่าง
๗๔. นายอนน บุญกระสาน
๗๕. นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์
๗๖. นายเดชา แสงสุวรรณ
๗๗. นายทวีศักดิ์ ชีวะสุทโธ
๗๘. นายพรโรจน์ ยลพล
๗๙. นายสุดเขต จันทรสาขา
๘๐. นางสาวอสมา พรหมพูล
๘๑. นางสาวกุลสตรี จาปา
๘๒. พ.อ.ชัยพัทธ์ พรธนัชญ์สกุล
๘๓. พ.อ.สมัคร เอ็นดู
๘๔. พ.จ.อ.อาคม เช็มเพชร
๘๕. นายแสงทอง อนันตภักดิ์
๘๖. นายสมจิตร ศิริภูธร
๘๗. นายธนกร สอนอาจ
๘๘. นายสามารถ สุมนารถ
๘๙. นางสาวหริรักษ์ พ่อเพียร
๙๐. นายฉลอง เผ่าแก้ว
๙๑. ว่าที่ พ.ต.สุพิสิฐ แสนสุข
๙๒. นายศุภเดช การถัก
๙๓. นางสาวจริญญา วันทาวงศ์
๙๔. นางอภิญญา ก้อยทอง
๙๕. นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม
๙๖. นายโยธิน ครองยุทธ
๙๗. นายมณเฑียร วิริยะพันธุ์
๙๘. นายพิเชษฐ์ สุขสบาย
๙๙. นายชลวิทย์ นามจันทรา
๑๐๐. นายชาคริต นาควิเชียร
๑๐๑. นายศุภพงษ์ เฮ่ประโคน
๑๐๒. นายโสมนัส ทองสุข
๑๐๓. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์
๑๐๔. นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
๑๐๕. นายพิเชษฐ แสงนิศากร
๑๐๖. นางวรลักษณ์ สุทธิเดช

-๓ผอ.โรงเรียนมุกดาหาร
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ผอ.โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
แทน ผอ.สนง.สกสค. จังหวัดมุกดาหาร
แทน ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.แขวงการทางมุกดาหาร
ผอ. ทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร
นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
ผอ.คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
หน.สนง.การค้าภายในจังหวัดมุกดาหาร
หน.สนง.พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สนง. การค้าต่างประเทศเขต ๙ มุกดาหาร
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.นพค.ที่ ๒๔
แทน ผบ.หมู่เรือที่ 3 นรข.
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
หน.สถานีไฟฟูาแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
แทน วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
ผอ. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
หน.อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว/ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙
หน.อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
หน.อุทยานแห่งชาติภูผายล
หน.ศูนย์ประสานงานปุาไม้มุกดาหาร
หน.ด่านปุาไม้มุกดาหาร
แทน ผอ.สนง.เลขานุการลุ่มน้าฯ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร

-๔นายกสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
รกน.หน.กลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

๑๐๗. นายอาชว์ ตั้งประกิจ
๑๐๘. นายวิรัตน์ พรหมลี
๑๐๙. นางธงชัย โสดา
๑๑๐. นายพร้อมพงศ์ มาพงษ์
ผู้ไม่มาประชุม
๑. หน. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
๒. ผจก.ศูนย์บริการลูกค้า TOT สาขามุกดาหาร
๓. ผจก.ธนาคารออมสิน
๔. ผอ. ธกส. จังหวัดมุกดาหาร
๕. ผจก.ธนาคารกรุงไทย
๖. ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
๗. ผอ.สานักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยางจังหวัดมุกดาหาร
๘. หน.ด่านตรวจพืชมุกดาหาร
๙. หน.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
๑๐. หน.ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
๑๑. ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ
๑๒. ผอ. โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
๑๓. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร
๑๔. ผอ.สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนม
๑๕. หน.ศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
๑๖. ผอ. ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 42 จังหวัดมุกดาหาร
๑๗. ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
๑๘. ประธานชมรมธนาคารมุกดาหาร
๑๙. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา
เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธาน
การประชุม กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
พิธีการก่อนการประชุม
1. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่องค์การและหน่วยงานที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น
ระดั บ จั ง หวั ด เนื่ อ งในโอกาสวั นสั ง คมสงเคราะห์ แ ห่ ง ชาติ แ ละวั นอาสาสมั ค รไทย
ประจาปี 2556 จานวน 3 องค์การ/หน่วยงาน โดยสานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด
2. พิ ธี เ ชิ ด ชู เ กี ย รติ บุ ค ลากรทางการกี ฬ าของจั ง หวั ด เนื่อ งในโอกาสวั นกี ฬ าแห่ ง ชาติ
ประจาปี 2556 แบ่งเป็น ๔ ประเภท คือ
2.1 ผู้ทาคุณประโยชน์ด้านการกีฬา
จานวน 1 ราย
2.2 นักกีฬาเยาวชน ชาย-หญิง ดีเด่น จานวน ๒ ราย
2.3 นักกีฬา ชาย-หญิง ดีเด่น
จานวน ๒ ราย
2.4 ผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่น
จานวน 4 ราย
(ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร)

ระเบียบวาระที่ ๑

มติที่ประชุม
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.มห.

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
หน.สนจ.มห.

ประธาน

มติที่ประชุม

-๕เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนาผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาใหม่
๑) พันเอกชัยพัทธ์ พรธนัชญ์สกุล ตาแหน่ง สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
๒) นายสุชาติ ชัยจิตร์ ตาแหน่ง ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
3) นายอนันต์ สมานมิตร ตาแหน่ง หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ
๑.๒ การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่าง ๆ
ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด)
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 11/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕๕๖
รายงานการประชุมมีทั้งหมด 15 หน้า ซึ่งฝุายเลขานุการได้ลงรายงานการประชุมใน
www.mukdahan.go.th แล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2556 ส่งรายงานการประชุม
จานวน ๖๕ หน่วยงาน มีผู้ตรวจสอบรายงานการประชุมฯ จานวน ๖๓ ราย และมีผู้ขอ
แก้ไ ขรายงานการประชุมฯ จานวน ๑ ราย คือ ศูนย์ พัฒ นาสังคมหน่วยที่ 42 จังหวัด
มุกดาหาร ซึ่งฝุายเลขานุการได้ดาเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และหากท่านใดประสงค์
จะขอแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาแจ้งฝุายเลขานุการ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ พิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร พระอธิการจาม มหาปุญโญ
(สานักงานจังหวัด)
สานักพระราชวังได้มีหมายรับสั่ง ที่ 23599 และที่ 235600 ลงวันที่ 15 ตุลาคม
๒๕๕๖ พระราชทานเพลิงศพหลวงปูุจาม มหาปุญโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดปุาวิเวกวัฒนาราม
ในวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม ๒๕๕๗ เวลา 17.00 น. ณ เมรุวัดปุาวิเวกวัฒนาราม จังหวัด
ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร พระอธิการจาม
มหาปุญโญ จานวน 14 คณะ และได้มีการประชุมมอบหมายภารกิจ และติดตามผลการ
ดาเนินงานของฝุายต่างๆ ไปแล้ว ๒ ครั้ง รวมทั้ง ส่วนล่วงหน้าได้มาประชุม และตรวจพื้นที่
เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัด เพื่อพิจารณาวางแผนและ
มอบหมายภารกิจ ตามที่ส่วนล่วงหน้าตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติม
สาหรับการไปร่วมพิธีฯ ก็ขอความร่วมมือส่วนราชการต่างๆ ที่จะไปร่วมพิธีฯ กรุณา
แจ้งชื่อ/ตาแหน่งผู้ที่จะไปร่วมพิธีฯ ให้สานักงานจังหวัดทราบ ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม
๒๕๕๖ เพื่อจัดทาแผนผังที่นั่ง และเตรียมที่จอดรถยนต์ และขอให้เดินทางไปถึงบริเวณพิธี
ก่อนเวลา ๑๔.๐๐ น. รวมกันไปเป็นหมู่คณะโดยใช้รถคันเดียวกัน
ขอเพิ่มเติมพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร หลวงปูุ จาม มหาปุญโญ ประการแรก
เรื่องการจราจรขอให้ฟังคาแนะนาของเจ้าหน้าที่จราจร ประการที่ ๒ เรื่องที่นั่งในพิธีฯ เพื่อ
ความเป็ น ระเบี ย บก็ จ ะมี ก ารก าหนดแผนผั ง ที่ นั่ ง จึ ง ขอให้ ป ระสานงานล่ ว งหน้ า กั บ
สานักงานจังหวัด
รับทราบ

หน.สนจ.มห.

ประธาน
มติที่ประชุม
หน.สนจ.มห.

มติที่ประชุม

-๖3.2 พิธี “วันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช” 17 มกราคม 2557 และพิธี “วันยุทธหัตถี
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ (สานักงานจังหวัด)
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ กาหนดให้วันที่ ๑๗ มกราคม ของ
ทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน
๒๕๔๘ ก าหนดให้ วั นที่ ๑๘ มกราคม ของทุ ก ปี เป็ นวั นยุ ท ธหั ตถี ส มเด็ จ พระนเรศวร
มหาราช เป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ เพื่อเป็นการน้อมราลึกถึงพระมหา
กรุ ณ าธิ คุ ณ ของพ่ อ ขุ นรามค าแหงมหาราช และสมเด็ จ พระนเรศวรมหาราช จั ง หวั ด
มุ ก ดาหารจึ ง ได้ ก าหนดจั ด พิ ธี ว างพานพุ่ ม ถวายราชสั ก การะ “วั น พ่ อ ขุ น รามค าแหง
มหาราช” ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕7 เวลา ๐๘.29 น. และ “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช” ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕7 เวลา ๐๘.29 น. ณ หอประชุมโรงเรียน
มุกดาหาร จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรภาคเอกชน ร่วมพิธีฯ จะเริ่มวางพานพุ่มดอกไม้สด เวลา ๐๘.๒๙ น. โดยแต่งกาย
เครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบตามสังกัด จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ทั้ง ๒ วัน เป็นวันรัฐพิธี คณะรัฐมนตรีมีมติกาหนดให้จัดพิธีทั่วประเทศ จึงขอความร่วมมือ
ส่วนราชการ และทุกภาคส่วนไปร่วมพิธีฯ
รับทราบ
๓.3 การจัดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจาปี 2557
(สานักงานจังหวัด)
จั งหวัดมุกดาหารได้ กาหนดจัดงาน “งานกาชาดและงานของดีจังหวั ดมุกดาหาร
ประจาปี 2557” ระหว่างวันที่ 9-17 มกราคม 2557 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานกาชาดและงานของดี
จังหวัดมุกดาหาร จานวน ๑๘ คณะ ซึ่งได้มีการประชุมมอบหมายภารกิจ และติดตามผล
การดาเนินงานไปแล้ว ๒ ครั้ง กาหนดพิธีเปิดงาน ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ ช่วงเช้า
ตั้งแต่เวลา ๗ นาฬิกาเป็นต้นไป จะมีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมือง รวม ๗ จุด
ในช่ ว งเย็ น เริ่ ม เวลา 17.00น. เคลื่ อ นขบวน “เกี ย รติ ย ศลี ล า เลิ ศ ล้ า วั ฒ นธรรม
มุกดาหาร” และขบวน “สุขภาพดีด้วยบาสโลบ” จากสานักงานวัฒ นธรรมจังหวัดถึ ง
บริเวณพิธีฯ เวลา ๑๗.๔๕ น. พร้อมกับประธานในพิธีฯ เดินทางมาถึงบริเวณพิธีฯ ระหว่าง
เคลื่อนขบวนฯ ผู้ร่วมพิธีเปิดงานที่ได้รับเชิญทั้งภายในและต่างประเทศ พร้อมกันบริเวณ
สนามหน้าศาลากลางจังหวัด โดยจะมีการแสดงดนตรีลูกทุ่ง/ดนตรีพื้นเมือง บนเวทีกลาง
เวลา ๑๘.๔๐ น. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารกล่าวรายงานการจัดงาน ประธานฯ
กล่าวเปิดงาน จากนั้น ประธานฯ และหัวหน้าคณะแขวงสะหวันนะเขต ร่วมลั่นฆ้อง มอบ
ของฝาก และจุดพลุ/ดอกไม้ไฟ จบพิธีเปิดงาน เวลา ๑๙.๒๐ น. ประธานฯ และผู้มีเกียรติ
ชมการแสดงดนตรีลูกทุ่ง/ดนตรีพื้นเมือง เวลา ๑๙.๔๐ น. ประธานฯ และผู้เกียรติเยี่ยมชม
ร้านนาวากาชาดและนิทรรศการของส่วนราชการ ในวันที่ ๑๐-๑๗ มกราคม 2557 เวที
กลางจะมีกิจกรรมการแสดง เวลา 18.00-22.30 น. โดยมีกิจกรรมเดินแบบฯ วันที่ ๑๕
มกราคม 2557 กิจกรรมประกวดธิดากาชาด วันที่ ๑๖ มกราคม 2557 ทั้ง ๒ วัน จะมี
การจาหน่ายบัตรการกุศล เพื่อเข้าชมกิจกรรม จึงขอความร่วมมือ ทุกภาคส่วนสนับสนุน
การจาหน่ายบัตรดังกล่าว และกิจกรรมออกสลากกาชาดการกุศล ในวันที่ ๑๗ มกราคม
๒๕๕๗
รับทราบ

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด

มติที่ประชุม
หน.สนง.ปภ.จ.มห.

มติที่ประชุม

หน.สนง.ปภ.จ.มห.

-๗3.4 การจัดจาหน่ายบัตรร่วมงาน (บัตรการกุศล) เดินแบบผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง และ
การประกวดธิดากาชาดมุกดาหาร ประจาปี 2557
(สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด)
คณะกรรมการฝุายจัดจาหน่ายบัตรการกุศล ในคณะกรรมการจัดงานกาชาดและงาน
ของดีจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทาบัตรการกุศล เพื่อจาหน่ายในราคา ๑,๕๐๐ บาท สาหรับ
กิจกรรมการเดินแบบผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ในวันที่ 15 มกราคม ๒๕๕๗ (บัตรการกุศล
สีเหลือง) และกิจกรรมการประกวดธิดากาชาด ในวันที่ 16 มกราคม 2557 ซึ่งบัตรการ
กุศลประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ (ด้านขวา) ใช้ผ่านเข้างาน ส่วนที่ ๒ (กลาง) ใช้
แลกอาหารและเครื่องดื่ม และส่วนที่ ๓ (ด้านซ้าย) ใช้ชิงโชคของที่ระลึก จึงขอความ
ร่วมมือสนับสนุนบัตรการกุศลดังกล่าว โดยนาส่งเงินค่าบัตรการกุศลได้ที่สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗
รับทราบ
3.5 การจัดตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ประจาปี
2557 (สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด)
กรมอุตุนิย มวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศว่าบริเวณความกดอากาศสูงกาลัง
ค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นระยะๆ ทาให้อุณหภูมิลดลงมาก มีอากาศหนาวเย็น และหนาวจัดในบางพื้นที่คาดว่า
จะสิ้ น สุ ด ประมาณกลางเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2557 จั ง หวั ด มุ ก ดาหารจึ ง ได้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์
อานวยการเฉพาะกิจปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ประจาปี 2557 เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการปูองกันและแก้ไขปัญหา และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก้ผู้ประสบภัย
ในพื้นที่จังหวัด
รับทราบ
๓.6 ปีแ ห่ งการรณรงค์ ด้า นการป้ องกั น และแก้ไ ขปั ญหาอัค คีภั ย ภายใต้ “อั ค คี ภั ย
ป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท”
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด)
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้กาหนดให้ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นปี
แห่งการรณรงค์ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยภายใต้ “อัคคีภัยปูองกันได้ ต้อง
ใส่ ใ จไม่ ป ระมาท”เพื่ อ ด าเนิ น การตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ดั ง กล่ า วจั ง หวั ด ได้ ป ระสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดฝึกอบรมความรู้ และฝึกซ้อมเกี่ยวกับการเตรียม
ความพร้อมและการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย กาหนดมาตรการตรวจสอบความพร้อมของ
อุปกรณ์ในการปูองกันและระงับอัคคีภัยในทุกสถานที่
๒. ให้สานักงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้การปูองกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย
การปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อต้องเผชิญกับอัคคีภัย ฯลฯ แก่ประชาชนผ่านสื่อต่างๆ ทุก
รูปแบบ
๓. ให้สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและสาขา บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
-ฝึกซ้อมแผนการปูองกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อย่างน้อย ๑ ครั้ง
-จัดสัปดาห์รณรงค์การปูองกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย โดยบรูณาการกับทุกภาคส่วน
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-๘-ร่ ว มกั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นกระจายข่ า วสารหรือ ข้ อ มูล เกี่ ย วกั บ การ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยสู่ประชาชนผ่านเครือข่ายภาคประชาชน
-จั ด กิ จ กรรม/ด าเนิ น โครงการรณรงค์ ใ ห้ ทุ ก ภาคส่ ว นก าหนดให้ มี ม าตรการ
ตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์และตรวจสอบทางหนีไฟ แผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟ และ
ทางเข้าออกอาคารในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
รับทราบ
3.7 การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สารวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้า ประจาปี
2557 (สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด)
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ เห็นชอบให้ ระหว่างวันที่ ๗-๑๔
มกราคม ของทุกปี เป็นสัปดาห์รณรงค์ สารวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้าประจาปี เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการกักเก็บน้าสารองไว้ใช้ในฤดูแล้งอย่างเพียงพอ สร้างจิตสานึกให้
ประชาชนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้น้าอย่างประหยัด และช่วยดูแล รักษา
ซ่อม สร้างภาชนะเก็บน้าให้ถูกสุขลักษณะ
รับทราบ
3.8 การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 จังหวัด
มุกดาหาร (สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด)
เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและสร้างจิตสานึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงการ
รณรงค์เทศกาลปีใหม่ 2557 จังหวัดมุกดาหาร ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน
ได้ ก าหนดหั ว ข้ อ หลั ก ในการรณรงค์ ว่ า “ปี ใ หม่ สั ญ จรปลอดภั ย ร่ ว มใจลดอุ บั ติ เ หตุ ”
ดาเนินการระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ โดยมีมาตรการ
ในการดาเนินการ ดังนี้
1. บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตาม ๑๐ มาตรการ คือ ๑) ไม่สวมหมวกนิรภัย ๒)
มอเตอร์ไซต์ไม่ปลอดภัย ๓) เมาสุรา ๔) ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ๕) ไม่มีใบขับขี่ ๖) ความเร็ว
เกินกาหนด ๗) ฝุาฝืนสัญญาณจราจร ๘) ขับย้อนศร ๙) แซงในที่คับขัน ๑๐) ใช้โทรศัพท์
ขณะขับขี่ยานพาหนะทุกชนิด
๒. ควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
๓. ควบคุมการเข้าถึงเครื่องแอลกอฮอล์ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
4. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกชนิด
รับทราบ
3.9 สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด)
สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖
1. เกิดอุบัติเหตุ 11 ครั้ง เปรียบเทียบในเดือนเดียวกันในปี ๒๕๕๕ จานวน ๑0 ครั้ง
2. ผู้บาดเจ็บ 5 ราย เปรียบเทียบในเดือนเดียวกันในปี ๒๕๕๕ จานวน 4 ราย
3. ผู้เสียชีวิต 4 ราย เปรียบเทียบในเดือนเดียวกันในปี ๒๕๕๕ จานวน 7 ราย
4. ยอดสะสมผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปี ๒๕๕๖ เทียบกับค่าเฉลี่ยผู้เสียชีวิต
๓ ปี ย้อนหลัง (ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕) ช่วงเดือนตุลาคม-กันยายน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดตาม ก.พ.ร.
กาหนดร้อยละการลดลงของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
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-๙-ผู้เสียชีวิตตลอดปี (ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕) เฉลี่ย ๓ ปี รวม ๕๓ ราย
-ผู้เสียชีวิตในปี ๒๕๕๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๕-กันยายน ๒๕๕๖) รวม ๕๗ ราย
๕. แนวทางแก้ ไ ขปั ญ หา ขอให้ ทุ ก ภาคส่ ว นร่ ว มบู ร ณาการด าเนิ น การตาม
มาตรการและแผนปฏิบัติการปูองกัน /ลดอุบัติเหตุทางถนน ตามวาระจังหวัดเกี่ยวกับการ
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเพื่อรองรับ AEC
รับทราบ
3.10 การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.
2556 (สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด)
เนื่องจากมีการตราพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๕๖ เมื่อวันที่
๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยกาหนดให้เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ในวันที่
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 125 คน และ ส.ส.
แบบแบ่งเขต 375 คน รวม 500 คน ทั้ง ๒ แบบ เลือกได้ ๑ หมายเลข จังหวัดมุกดาหาร
แบ่ งเป็ น ๒ เขตเลือกตั้ง คือ เขตเลื อกตั้งที่ ๑ รวม 260 หน่ วย ได้แก่ อ าเภอเมืองฯ
อาเภอดอนตาล และอาเภอหว้านใหญ่ และเขตเลือกตั้งที่ ๒ รวม 319 หน่วย ได้แก่
บางส่วนของอาเภอเมืองฯ อาเภอคาชะอี อาเภอนิ คมคาสร้อย อาเภอดงหลวง อาเภอ
หนองสูง
วันที่ 23-27 ธ.ค. 2556 รับสมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ณ สนามกีฬาไทยญี่ปุน
ดินแดง กทม.
วันที่ 28 ธ.ค.2556 - 1 ม.ค.2557 รับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตจังหวัดมุกดาหาร
ณ หอประชุมอาเภอเมืองมุกดาหาร
วันที่ ๒๖ ม.ค. 2557 กาหนดให้เลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตเลือกตั้ง
ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. โดยในเขตเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง ตามที่ ผอ.กกต.
ประจาเขตเลือกตั้งนั้นๆ กาหนด ซึ่งต้องยื่นขอใช้สิทธิฯ ระหว่าง 13-17 ม.ค. 2557
สาหรั บนอกเขตเลือกตั้ง ณ หอประชุมอาเภอเมืองฯ ซึ่ง ต้องยื่นขอใช้สิท ธิฯ ตั้งแต่วันนี้
จนถึง 2 ม.ค. 2557
รับทราบ
3.11 การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการ
ขาดแคลนแรงงานอันเนื่องจากการปรับค่าจ้างขั้นต่า 300 บาท
(สานักงานคลังจังหวัด)
มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ รับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลน
แรงงาน เนื่ อ งจากการปรั บ ค่ า จ้ า งขั้ น ต่ า ๓๐๐ บาท โดยให้ ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงาน
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติ และให้กระทรวงมหาดไทยนาหลักเกณฑ์
ดังกล่าวไปบังคับใช้ในการจัดจ้างก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม โดยมี
สาระสาคัญ ดังนี้
1. ให้หน่วยงานราชการใช้อัตราค่าปรับรายวันตายตัว ร้อยละ 0.01 ของราคา
พัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ
2. ให้ผู้ประกอบการฯ สามารถประกันผลงานของตนได้ เมื่อผลงานก่อสร้างแล้ว
เสร็จไปแล้ว ๖ เดือน
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-๑๐3. กรณีบ อกเลิกสั ญญาเนื่อ งจากผลกระทบจากอัต ราค่ าจ้า งขั้นต่า ๓๐๐ บาท
ภายหลังวันที่ ๑ เม.ย.2554 ถึงวันที่ ครม. มีมติ ไม่ถือว่าเป็นผู้ทิ้งงาน โดยให้จ้างราย
เดือนโดยวิธีพิเศษ หากรายเดิมปฏิเสธจึงดาเนินการจัดหาใหม่
4. เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างเท่านั้น
5. ผู้ประกอบการที่มีสิทธิฯ ต้องเป็นคู่สัญญาที่ได้ลงนามในสัญญาจ้างฯ ก่อนวันที่
๑ ม.ค.2556 หรือสัญญาจ้างฯ ที่ได้ลงนามระหว่าง ๑ ม.ค. - 22 เม.ย.2556 ที่ยังมีนิติ
สัมพันธ์อยู่และยังมิได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
๖. สัญญาก่อสร้างที่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๕ ให้ห น่วยงานราชการขยายเวลา
ออกไป ๑๕๐ วัน ในกรณีอายุสัญญาจ้างฯ น้อยกว่า ๑๕๐ วัน ให้ขยายได้เท่าสัญญาเดิม
7. กรณีสัญญาจ้างเข้าหลักเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือ หากการขยายระยะเวลามี
ผลท าให้ ผู้รั บ จ้ างไม่ ถูกปรับ ก็ให้ งด ลดค่าปรั บ หรือ คืนเงิ นค่าปรั บตามความเป็นจริ ง
แล้วแต่กรณี
8. ผู้ประกอบการต้องยื่นคาร้องต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๖๐ วัน นับถัดจาก
วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
รับทราบ
๓.12 สรุปภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖
(สานักงานคลังจังหวัด)
เศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารในเดือนพฤศจิกายน 2556 ยังคงขยายตัว โดยได้รับ
ปัจจัยสนับสนุนจากภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริโภคและภาคการลงทุน
ในขณะที่ภาคการบริการหดตัว
ด้านอุปทาน : เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจด้านการผลิตพบว่า ภาคการเกษตรขยายตัว
ทั้ ง สาขาเกษตร โดยผลผลิ ต ข้ า วนาปี แ ละยางพาราออกสู่ ต ลาดเพิ่ ม ขึ้ น รวมทั้ ง
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว ขณะที่ภาคบริการหดตัวเนื่องจากมีจานวนนักท่องเที่ยวลดลง
ด้ า นอุ ป สงค์ : การบริ โ ภคและการลงทุ น ภาคเอกชนขยายตั ว จากการเก็ บ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เพิ่มขึ้น และจานวนพื้นที่อนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยและพาณิชย์เพิ่มขึ้น
ด้านการเงิน : ปริมาณเงินฝากและสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ขยายตัว เนื่องจากมีการ
ระดมเงินฝากเพื่อรองรับการขยายตัวของสินเชื่อ ซึ่งเป็นสินเชื่อภาคธุรกิจและสินเชื่อเพื่อ
การอุปโภคบริโภค โดยการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากประจาที่ให้ดอกเบี้ยสูงและไม่เสียภาษี
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ : ยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยอัตราเงินเฟูอทั่วไปยังคงขยายตัว
ต่อเนื่องจากราคาสินค้าที่ปรับเพิ่มขึ้น และมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น
แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด ในช่วงไตรมาสที่ 1/57 คาดว่า เศรษฐกิจจะ
ยังคงขยายตัว โดยมีแรงขับเคลื่อนจากภาคการบริโภค ภาคการลงทุน และภาคการบริการ
แต่ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะทาให้ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ คือ
(๑) ราคาสินค้าและค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูง
(๒) ความผันผวนของราคาน้ามันเชื้อเพลิงและพลังงาน
(๓) อัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราแลกเปลี่ยน
(๔) ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และประเทศคู่ค้าทางเศรษฐกิจ
(๕) เสถียรภาพทางการเมือง และ (๖) ภัยธรรมชาติ
รับทราบ

คลังจังหวัด

มติที่ประชุม
สรรพากรพื้นที่ฯ

มติที่ประชุม
พาณิชย์จังหวัด

-11๓.13 ผลตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7
(สานักงานคลังจังหวัด)
1. สรุ ปผลการเบิกจ่า ยเงิน งบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่
23 ธันวาคม 2556
- งบประจา ได้รับ 1,369.27 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 902.09 ล้านบาท คิดเป็น
65.88 % อยู่ในลาดับ 45 ของประเทศ
- งบลงทุน ได้รับ 309.72 ล้านบาท เปูาหมายกาหนดให้เบิกจ่ายร้อยละ 15 เบิกจ่าย
แล้ว 11.60 ล้านบาท คิดเป็น 3.75 % อยู่ในลาดับ 63 ของประเทศ
- ภาพรวมได้ รั บ 1,678.98 ล้ า นบาท เปู า หมายก าหนดให้ เ บิ ก จ่ า ยร้ อ ยละ 22
เบิกจ่ายแล้ว 913.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.42 อยู่ในลาดับที่ 31 ของประเทศ
2. สรุปผลการเบิกจ่ายงบจังหวัด ประจาปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 23 ธันวาคม
2556
- งบประจา ได้รับ 90.13 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
0.87 อยู่ในลาดับที่ 61 ของประเทศ
- งบลงทุน ได้รับ 49.16 ล้านบาท เปูาหมายกาหนดให้เบิกจ่ายร้อยละ 15 เบิกจ่าย
แล้ว 0.0 ล้านบาท คิดเป็น 0.0 % อยู่ในลาดับ 47 ของประเทศ
- ภาพรวมได้รับ 139.29 ล้านบาท เปูาหมายกาหนดให้เบิกจ่ายร้อยละ 22 เบิกจ่าย
แล้ว 0.79 ล้านบาท คิดเป็น 0.56 % อยู่ในลาดับที่ 48 ของประเทศ
รับทราบ
3.14 การประชาสัม พัน ธ์ เ รื่ อ งการยื่น แบบแสดงรายการเพื่ อเสี ยภาษีเ งิ น ได้ บุค คล
ธรรมดา (ภ.ง.ด. 90,91) ปีภาษี ๒๕๕๖ (สานักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร)
ด้วยบัดนี้ถึงกาหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
(ภ.ง.ด. 90,91) ประจาปีภาษี ๒๕๕๖ จึงขอให้ผู้มีเงินได้พึงประเมินทุกประเภทที่ท่าน
ได้รั บ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - ๓1 ธันวาคม ๒๕๕๖ ไปยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.
90,91 ผ่านทางอินเตอร์เน็ตกรมสรรพากร (www.rd.go.th) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแต่
วันที่ ๑ มกราคม-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ กรณีเมื่อคานวณภาษีแล้วมีเงินภาษีคืน และไม่ติด
เกณฑ์ตรวจก่อนคืน ท่านจะได้รับคืนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ยื่นแบบฯ และกรณีมีภาษี
ชาระตั้งแต่ ๓,๐๐๐ บาทขึน้ ไป ท่านสามารถผ่อนชาระแบ่งเป็น ๓ งวดเท่าๆ กันได้
รับทราบ
๓.๑5 รายงานการค้าชายแดน ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖
(สานักงานพาณิชย์จังหวัด)
๑. มูลค่าการค้ารวม
-เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2556 มี มู ล ค่ า 5,493.22 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากเดื อ นก่ อ น
1,433.48 ล้านบาท หรือคิดเป็น 35.31 % (ต.ค. 56 = 4,059.74 ล้านบาท)
-ระยะ 11 เดือนปี 2556 (ม.ค.- พ.ย.) มีมูลค่า 54,565.97 ล้านบาท ลดลงจาก
ปีก่อน 38,726.12 ล้านบาท หรือคิดเป็น 41.51 % (ม.ค.-พ.ย.55 = 93,292.09
ล้านบาท)

-12-

มติที่ประชุม

วัฒนธรรม จ.มห.

๒. การส่งออก
-เดือนพฤศจิกายน 2556 มีมูลค่า 3,183.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน
1,176.96 ล้านบาท หรือคิดเป็น 58.64 % (ต.ค. 56 = 2,006.93 ล้านบาท)
-ระยะ 11 เดือนปี 2556 (ม.ค.-พ.ย.) มีมูลค่า 31,696.65 ล้านบาท ลดลงจาก
ปีก่อน 29,571.94 ล้านบาท หรือคิดเป็น 48.27 % (ม.ค.-พ.ย.55 = 61,268.59
ล้านบาท)
-สิ น ค้ า ส่ ง ออกที่ ส าคั ญ เรี ย งตามล าดั บ มู ล ค่ า หมวดสิ น ค้ า การส่ ง ออก ได้ แ ก่
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟูา สินค้าเชื้อเพลิง สินค้ากสิกรรม และยานพาหนะ
๓. การนาเข้า
-เดือนพฤศจิกายน 2556 มีมูลค่า 2,309.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน
256.52 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12.50 % (ต.ค.56 = 2,052.81 ล้านบาท)
-ระยะ 11 เดือนปี 2556 (ม.ค.-พ.ย.) มีมูลค่า 22,86932 ล้านบาท ลดลงจาก
ปีก่อน 9,154.18 ล้านบาท หรือคิดเป็น 28.59 % (ม.ค.-พ.ย.55 = 32,023.50
ล้านบาท)
-สินค้า นาเข้าที่ สาคัญ เรีย งตามลาดั บมูล ค่าหมวดสินค้า การนาเข้า ได้แก่ สินค้าแร่
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟูา สิ่งทอ และผลิตภัณฑ์โลหะ
๔. ดุลการค้า
-เดือนพฤศจิกายน 2556 มีมูลค่าเกินดุล 874.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน
920.44 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2,006.19 % (ต.ค.56 = 45.88 ล้านบาท)
-ระยะ 11 เดือนปี 2556 (ม.ค.-พ.ย.) เกินดุล 8,827.33 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
20,417.76 ล้านบาท หรือคิดเป็น 69.82 % (ม.ค.-พ.ย.55 = 29,245.09 ล้านบาท)
๕. มูลค่าการค้าผ่านแดน
-การค้าผ่านแดนรวม เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีมูลค่า 3๕3.71 ล้านบาท ลดลง
จากเดือนก่อน 391.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52.56 (ต.ค.๕๖ = 7๔5.60
ล้านบาท)
-การค้าผ่านแดนขาออก เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีมูลค่า 281.87 ล้านบาท ลดลง
จากเดือนก่อน 65.94 ล้านบาท หรือคิดเป็น 18.96 (ต.ค.๕๖ = 347.81 ล้านบาท)
-การค้าผ่านแดนขาเข้า เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีมูลค่า ๗1.84 ล้านบาท ลดลง
จากเดือนก่อน 325.95 ล้านบาท หรือคิดเป็น 81.94 (ต.ค.๕๖ =397.79 ล้านบาท)
รับทราบ
3.16 โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทาบุญ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ จังหวัด
มุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕7” ประจาเดือนมกราคม ๒๕๕7
(สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด)
จังหวัดได้จัดทาโครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทาบุญ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถี
พุทธ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ซึง่ เดือนมกราคม 2557 กาหนดไว้ 2 ครั้ง/วัด คือ
-ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มกราคม ๒๕๕7 ณ วัดแจ้ง ต.บ้านค้อ อ.คาชะอี เจ้าภาพ ได้แก่
ศาลจั ง หวั ด ศาลจั ง หวั ด คดี เ ยาวชนฯ สนง.อั ย การจั ง หวั ด สนง.อั ย การคดี เ ยาวชนฯ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม อ.คาชะอี อบต.บ้านค้อ กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.บ้านค้อ
สถานศึกษาในพื้นที่ ต.บ้านค้อ สภาวัฒนธรรมตาบลบ้านค้อ

-๑๓-ครั้งที่ ๒ วันที่ 23 มกราคม 2557 ณ วัดปุาอรัญวาสี ต.ภูวง อ.หนองสูง เจ้าภาพ
ได้แก่ สนง.วัฒนธรรมจังหวัด สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด เครือข่ายผู้ประกอบการตาม
พรบ.ภาพยนต์ แ ละวี ดี ทั ศ น์ จ.มห. อ.หนองสู ง ทต.ภู ว ง ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น ต.ภู ว ง
สถานศึกษาในพื้นที่ ต.ภูวง สภาวัฒนธรรม อ.หนองสูง และสภาวัฒนธรรมตาบลภูวง
ประธาน
ขอเชิ ญ ชวนทุ ก ท่ า นร่ ว มท าบุ ญ ตามก าหนดการ ทั้ ง ๒ ครั้ ง และขอให้ อ าเภอพื้ น ที่
ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชนไปร่วมทาบุญ
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.17 การจัด งานมหกรรมมวยโลกมุกดาหารประตูสู่อาเซียน ประจาปีงบประมาณ
2557 (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)
นายกเทศมนตรีเมืองฯ
ด้วยเทศบาลเมืองมุกดาหารได้ดาเนินโครงการจัดงานมหกรรมมวยโลกมุกดาหาร
ประตูสู่อาเซียน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อเผยแพร่ศิลปะมวยไทยและส่งเสริมมวย
สากลอาชีพ สานสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ประชาสัมพันธ์ตลาดอินโดจีน และ
ปลูกฝังเยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการเล่นกีฬา โดยจะมีการแข่งชกมวย
สากลอาชีพ ระดับ โลก และชกมวยไทยอาชีพ ในวั นศุก ร์ที่ ๒๗ ธั นวาคม ๒๕๕๖ เวลา
๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ เวทีมวยชั่วคราว ตลาดอินโดจีน เทศบาลเมืองมุกดาหาร จึงขอ
เชิญชวนทุก ภาคส่วนร่ วมชมฟรี การแข่ งขั นชกมวยในมหกรรมมวยโลกดัง กล่าว หาก
หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ประสงค์จะเข้าร่วมชม ณ บริเวณประราพิธี ขอให้ประสานงาน
กับเทศบาลเมืองมุกดาหารล่วงหน้า เพื่อจะได้จัดที่นั่งให้ท่าน
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.18 โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557
จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด)
ผอ.สนง.พระพุทธฯ
มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดทุกวัดจัดพิธีสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสวัน
ขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗ จังหวัดก็ได้จัดทาโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสวัน
ขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗ โดยมีเปูาหมายให้วัดทุกวัดในจังหวัดจัดพิธีดังกล่าวเพื่อความเป็นสิริ
มงคล และลด/ละ/เลิกอบายมุข และสิ่งเสพติด รวมทั้งทากิจกรรมที่เป็ นสิริมงคลในช่วง
เทศกาลปีใหม่ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมอันเป็นสิริมงคลดังกล่าวได้ที่วัดใกล้บ้าน
การดาเนินการของจังหวั ดได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ฯ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เวลา
21.00 น. ถึงเวลา 01.00 น. ของวันที่ ๑ มกราคม 2557 ณ วัด ศรีบุญเรือง อาเภอ
เมืองมุกดาหาร
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.19 การดาเนินการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน เจ็บป่วย พิการ
และอนาถา จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด)
พัฒนาการจังหวัด
1. สรุปผลการดาเนินการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน เจ็บปุวย
พิการ และอนาถาจังหวัดมุกดาหาร ในปี พ.ศ. 2556 จากผลการดาเนินงานครัวเรือน
เปูาหมายตามโครงการ 93 ครัวเรือน ยุติการให้ความช่วยเหลือตามโครงการ จานวน ๕๐
ครัวเรือน ให้ความช่วยเหลือตามโครงการต่อไป จานวน ๔๓ ครัวเรือน
2. รู ป แบบโปรแกรมการประมวลผลโครงการแก้ไ ขปัญ หาความเดือ ดร้อ นของ
ประชาชน กรณียากจน เจ็บปุวย พิการ อนาถาจังหวัดมุกดาหาร โดยการบันทึกข้อมูลและ
รายงานผลด้วยระบบ online realtime

-๑๔3. การจัดมหกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้แนวคิด “มหกรรม
แก้จน สร้างคน สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน” และแนวคิด “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
ขยายโอกาส” ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้ องประชุม ๒๐๕ ศาลากลางจังหวัด
มุกดาหารกลุ่มเปูาหมาย จานวน ๒๕๐ คน (ตัวแทนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี ๒๕๕๖
และครัวเรือนตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณียากจน เจ็บปุวย
พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร จานวน ๒๐๐ คน คณะทางานและเจ้าหน้าที่ จานวน ๕๐
คน) กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษโดย ผวจ.มห. เรื่องกระบวนการแก้จนแบบ
บูรณาการ การเสวนาหัวข้อ “เส้นทางสู่ความสาเร็จ” แบ่งกลุ่มเรียนรู้ สาธิตการประกอบ
อาชีพ ๑๐๘ อาชีพ ในงานกาชาด มอบเมล็ดพันธุ์พืช/ผัก และการจัดท าแผนชีวิตของ
ครัวเรือนยากจน
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.20 สรุปผลโครงการรับจานาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57
(สานักงานการค้าภายในจังหวัด)
หน.สนง.การค้าภายในฯ
๑. จังหวัดเปิดจุดรับจานาข้าวเปลือก จานวน ๓ จุด คือ
-โรงสีสมบูรณ์สหกิจ เลขที่ 204 ม.๑ ต.คาปุาหลาย อ.เมืองฯ เปิดรับจานา
ระหว่าง ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึง ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ (มีปริมาณข้าวเปลือกหอมมะลิ
จานวน 2,932.645 ตัน เกษตรกร จานวน ๑,๓๗๗ ราย ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม
๒๕๕๖)
-สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.เมืองฯ (สกต.มุกดาหาร) เลขที่
๕๗ ถ.ชยางกู ร อ.เมืองฯ เปิดรับจานาระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึง ๒๓
มกราคม ๒๕๕๗ (มีปริมาณข้าวเปลือกหอมมะลิ จานวน 2,392.864 ตัน เกษตรกร
จานวน 849 ราย ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖)
-โรงสีเจริญทรัพย์ เลขที่ ๑๗๐ ม.14 ต.คาชะอี อ.คาชะอี เปิดรับจานาระหว่าง
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึง ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ (มีปริมาณข้าวเปลือกหอมมะลิ
จานวน 5,189.612 ตัน เกษตรกร จานวน ๑,668 ราย ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม
๒๕๕๖)
2. ปัญหาและอุปสรรค
-หนังสือรับรองมีช่วงระยะเวลาในการจานาก่อน หรือหลัง ๓๐ วัน กรณีจานาใบ
ประทวน และ ๖๐ วัน กรณีจานาในยุ้งฉางเกษตรกร นับถัดจากวันที่เก็บเกี่ยวที่ระบุใน
หนังสือรับ รองฯ โดยมีบางส่วนหมดอายุแล้ว ซึ่ง สานักงานเกษตรจังหวัดอยู่ระหว่าง
รวบรวมรายชื่อเกษตรกรดังกล่าว เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด พิจารณาแจ้ง
ให้ฝุายเลขานุการ กขช. เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาหนังสือรับรองต่อไป
-ธ.ก.ส.ไม่มีเงินเพียงพอที่จะจ่ายให้เกษตรกรผู้จานา มียอดค้างจ่ายประมาณ
๑๓๐ ล้านบาท คาดว่ากระทรวงการคลังจะโอนเงินให้เสร็จประมาณปลายเดือนธันวาคม
2556
มติที่ประชุม
รับทราบ

ผู้แทนโยธาธิการ
และผังเมืองฯ

มติที่ประชุม
คลังจังหวัด

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
ผอ.กศน.จ.มห.

มติที่ประชุม
เลิกประชุม

-๑๕๓.21 สรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการดาเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์
๓.21.๑ คณะกรรมการฝุายดาเนินการก่อสร้าง (สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด)
การก่อสร้างพระใหญ่ฯ ปัจจุบันอยู่ในระยะที่ 3 งบประมาณก่อสร้าง
44,767,000 บาท ก้าวหน้า 22.09 % เร็วกว่าแผน 1.09% โดยมีการเบิกจ่ายแล้ว
4 งวด ปัญหาอุปสรรค คือ ความสูงเป็นอุปสรรคในการขนส่งคอนกรีตและอุปกรณ์การ
ก่อสร้างขนาดใหญ่ และเรื่องแรงงานเมื่อก่อสร้างสูงขึ้นก็จะมีแรงงานน้อยลงเนื่องจาก
บางส่วนกลัวความสูง รวมถึงแรงงานผู้หญิงก็จะถูกจากัด การขึ้นส่วนบนของพระพุทธรูป
ด้วย
รับทราบ
๓.2๑.๒ คณะกรรมการฝุายจัดเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินบริจาค (สานักงานคลังจังหวัด)
-สรุปเงินรายรับ-จ่าย ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2556 รายรับ 53,081,493.26
บาท รายจ่าย 50,287,983.39 บาท เงินคงเหลือ 2,793,509.87 บาท
-สรุปยอดเงินบริจาคระหว่าง 26 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 2556 รายรับ
29,770 บาท
รับทราบ
เรื่องอื่น ๆ
- การจัดงาน กศน.สัญจร : มหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สานักงาน กศน. จังหวัดมุกดาหาร)
ส านั ก งาน กศน. จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ก าหนดจั ด งาน กศน.สั ญ จร : มหกรรม
วิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ ณ สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
(หนองนาบึง) อาเภอเมืองมุกดาหาร จึงขอเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
รับทราบ
เวลา ๑๒.15 น.
(นายเอกอุระ มีประเทศ)
นิติกรปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

