รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 1/๒๕๕7
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕7
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. นายปราโมทย์ เมืองโคตร
๙. นายศุภสาร สุริยะ
๑๐. นายไชยอนันต์ บุญประสิทธิ์พร
๑๑. นายเวชสุวรรณ อาจวิชัย
๑๒. นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ
๑๓. นายจิรพงษ์ แก้วมณี
๑๔. นายชัยรัช ไทยดารงเดช
๑๕. นายสันธาน สร้อยสาโรง
๑๖. นายกาพล สิริรัตตนนท์
๑๗. นายสันติ สังขรูป
๑๘. นายปกรณ์ กรรณวัลลี
๑๙. นายพรเทพ วัชกีกุล
๒๐. นายเศรณี มุทาวัน
๒๑. นายวิจิตร ปุณณะมุตต์
๒๒. นายกฤตพัฒน์ ครุฑกุล
๒๓. นางสาวจรัสศรี อิฏฐกุล
๒๔. นายทวีวัฒน์ ประสงค์ธรรม
๒๕. นางมธุรส เปรมฤทธิ์
๒๖. นายไกรสิทธิ์ ศรีสาราญ
๒๗. นายจิณณพิภัทร ชูปัญญา
๒๘. นายวัชรชัย กุลหินตั้ง
๒๙. นายปิยพงศ์ นาโสก
๓๐. นายเชิดชัย อาจวิชัย

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

๓๑. นายศิริพงษ์ มุขศรี
๓๒. นางพวงแก้ว อนวัชมงคล
๓๓. นางสาวนุชนาถ ด้วงสงฆ์
๓๔. นางศศกร ลออศรีสกุลไชย
๓๕. นายสุชาติ ชัยจิตร์
๓๖. นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
๓๗. นายอรรถพน อุคา
๓๘. นายอรัญ จูถนอม
๓๙. นายศรีวิทย์ วุธรา
๔๐. นายทานุ ประกิจสุวรรณ
๔๑. ว่าที่ ร.ต.พิเชษฐ์ แก้วจินดา
๔๒. นางสาวสุมาลี ภูริมนาค
๔๓. นางสาวนวรัตน์ บุญมี
๔๔. พ.ต.อ.สุรศักดิ์ นาถวิล
๔๕. ร.ต.อ.ภาสกร หนุดตะแสง
๔๖. พ.ต.ท.วิเชียร ลีไพโรจน์กุล
๔๗. ร.ต.ท.ปุุน ลูกอินท์
๔๘. นายปัญญา นวนสี
๔๙. นายพิทักษ์ เมืองโคตร
๕๐. นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณไตรย์
๕๑. นายวิชาญ บางท่าไม้
๕๒. นายประเวทย์ สกุลไทย
๕๓. นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
๕๔. นายร่มไม้ นวลตา
๕๕. นายสังคม เดือนเพ็ญศรี
๕๖. นางจิรัตติกาญจน์ บุญทา
๕๗. นางกัญจนา สาระรัตน์
๕๘. นายไพทูรย์ สุขต่าย
๕๙. นายประหยัด ยุพิน
๖๐. นางสาววรดา สมคณะ
๖๑. นายวรวิทย์ พรหมปากดี
๖๒. นายทวีศักดิ์ ชื่นปรีชา

-๒ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.ป.ป.ช.ประจาจังหวัดมุกดาหาร
คลังจังหวัดมุกดาหาร
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
แทน สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
แทน นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
ผู้อานวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.คุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.ร้อย ตชด. ที่ 234
แทน ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
แทน ผกก.๑๐ กองบังคับการตารวจน้า
แทน สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
ผจก.ศูนย์บริการลูกค้า TOT สาขามุกดาหาร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แทน สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดมุกดาหาร
หน.สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร

๖๓. นายธีรพล โชติช่วง
๖๔. นายวัฒนา คงแก้ว
๖๕. นางสาวฐิตริ ัตน์ แสนสุข

หน.ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
ผอ.สนง.กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดมุกดาหาร
หน.สนง.กองทุนฟืน้ ฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร

๖๖. นายวิทยา มาศวรรณา
๖๗. นายคณพศ เหล่าน้อย
๖๘. นายประชา มีธรรม

แทน ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร

๖๙. นายวสันต์ กลางประพันธ์
๗๐. นายณรงค์ โล่คา
๗๑. นายคาปอน โล่เงิน
๗๒. นางสาวสร้อย สกุลเด็น
๗๓. นายมนูญ แก้วแสนเมือง
๗๔. นายทศพล สุวรรณไตรย์
๗๕. นายวันชัย ไร่สงวน
๗๖. นายวรวิทย์ สุพร
๗๗. นางสาววัชราภรณ์ ผิวขา
๗๘. นายอภิศักดิ์ วรรณโกศรี
๗๙. นางจินตนา เอี่ยมอุตมะ
๘๐. นายกมล นัยจิต
๘๑. นางยุภา สุขทองมา
๘๒. นายพิชิต ศรีสว่าง
๘๓. นายพิทักษ์ ศรีเทียมเงิน
๘๔. นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์
๘๕. นายเดชา แสงสุวรรณ
๘๖. นายทวีศักดิ์ ชีวะสุทโธ
๘๗. นายพรโรจน์ ยลพล
๘๘. นายสุดเขต จันทรสาขา
๘๙. นางสาววิลาสินี สิงหภักดี
๙๐. นางสาวกุลสตรี จาปา
๙๑. พ.อ.ชัยพัทธ์ พรธนัชญ์สกุล
๙๒. พ.อ.สมัคร เอ็นดู
๙๓. น.ท.ปรเมศวร์ ไศลบาท
๙๔. นายแสงทอง อนันตภักดิ์
๙๕. นายสมจิตร ศิริภูธร
๙๖. นายธนกร สอนอาจ
๙๗. นายสามารถ สุมนารถ
๙๘. นางสาวหริรักษ์ พ่อเพียโคตร
๙๙. นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง
๑๐๐. นายศุภเดช การถัก
๑๐๑. นางปิยะพร เฉลิมช่วง
๑๐๒. นายปภิณวิช ดุจเพ็ญ
๑๐๓. นางอภิญญา ก้อยทอง
๑๐๔. นายวิทยา จันทร์มิตร
๑๐๕. นายชูชาติ เปรมจิตร์
๑๐๖. นายโยธิน ครองยุทธ

-๓แทน ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนฯ
แทน ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
แทน ผอ. วิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
แทน ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
ผอ.โรงเรียนมุกดาหาร
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
แทน ผอ.โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ผอ.โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
แทน ผอ.สนง.สกสค. จังหวัดมุกดาหาร
แทน ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.แขวงการทางมุกดาหาร
ผอ. ทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร
นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
ผอ.คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
หน.สนง.การค้าภายในจังหวัดมุกดาหาร
แทน หน.สนง.พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สนง. การค้าต่างประเทศเขต ๙ มุกดาหาร
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.นพค.ที่ ๒๔
ผบ.หมู่เรือที่ 3 นรข.
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
หน.สถานีไฟฟูาแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ผอ.ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๔๒ จังหวัดมุกดาหาร
หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
หน.ศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
หน.อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว/ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙

๑๐๗. นายพิเชษฐ์ สุขสบาย
๑๐๘. นายชลวิทย์ นามจันทรา
๑๐๙. นายชาคริต นาควิเชียร
๑๑๐. นายศุภพงษ์ เฮ่ประโคน
๑๑๑. นายบุญรู้ บุตรดีวงศ์
๑๑๒. นายเมธี แสนวิเศษ
๑๑๓. นายพร้อมพงศ์ มาพงษ์

-๔หน.อุทยานแห่งชาติภูผายล
หน.ศูนย์ประสานงานปุาไม้มุกดาหาร
หน.ด่านปุาไม้มุกดาหาร
แทน ผอ.สนง.เลขานุการลุ่มน้าฯ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
รกน.หน.กลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผจก.ธนาคารออมสิน
๒. ผจก.ธนาคารกรุงไทย
๓. หน.ด่านตรวจพืชมุกดาหาร
๔. หน.ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
๕. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร
๖. ผอ.สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนม
๗. หน.ที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
๘. ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
๙. หน.อุทยานภูผาเทิบ
๑๐. ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
๑๑. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
๑๒. ประธานชมรมธนาคารมุกดาหาร
๑๓. นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
๑๔. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
๑๕. นายกสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
๑๖. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา

เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธาน
การประชุม กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

พิธีการก่อนการประชุม
1. พิธีมอบรางวัลการประกวดร้านนิทรรศการส่วนราชการ งานกาชาดและงานของดี
จังหวัดมุกดาหาร ประจาปี ๒๕๕๗ (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด)
แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ
-ระดับจังหวัด ชนะเลิศ ได้แก่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด รองชนะเลิศอันดับ ๑
ได้แก่ เทศบาลเมืองมุกดาหาร และรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ การไฟฟูาส่วนภูมิภาค
จังหวัดมุกดาหาร
-ระดับ อาเภอ ชนะเลิศ ได้แก่ อาเภอดงหลวง รองชนะเลิ ศอันดับ ๑ ได้แก่ อาเภอ
หนองสูง และรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ อาเภอเมืองมุกดาหาร
2. พิ ธี ม อบรางวั ล โล่ เ กี ย รติ คุ ณ และประกาศนี ย บั ต รการประกวดผลการด าเนิ น งาน
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ดีเด่น ปี ๒๕๕๖ ตามแผนงานบริหารจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด จานวน ๗ รางวัล (สานักงานเกษตรจังหวัด)

-๕-ชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านฯ บ้านค้อ ตาบลบ้านค้อ อาเภอคาชะอี
-รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านฯ บ้านภู ตาบลบ้านเปูา อาเภอหนองสูง
-รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านฯ บ้านนาถ่อน ตาบลโพนทราย อาเภอเมือง
และรางวัลชมเชย ๔ รางวัล
3. พิ ธี ม อบเกี ย รติ บั ต รแก่ อ าเภอที่ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านลดอั ต ราการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ข อง
ประชาชนเป็นศูนย์ ในการดาเนินการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 255๗ จานวน ๑ รางวัล ได้แก่ อาเภอดงหลวง (สานักงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด)
4. พิธีมอบเครื่องหมายมาตรฐานผีมือแรงงาน จานวน ๑ รางวัล ได้แก่ บริษัท พีเอสรีนิว
จากัด (ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด)
ระเบียบวาระที่ ๑

มติที่ประชุม
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.มห.

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนาผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาใหม่
๑) นายศุภสาร สุริยะ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
๒) นางปิยะพร เฉลิมช่วง ตาแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
มุกดาหาร
3) นายชัยรัช ไทยดารงเดช ตาแหน่ง นายอาเภอคาชะอี
๔) นายปกรณ์ กรรณวัลลี ตาแหน่ง นายอาเภอหนองสูง
๕) นายวั ฒ นา คงแก้ ว ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการส านั ก งานกองทุ น สงเคราะห์
การทาสวนยางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ
๑.๒ การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่าง ๆ
ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕7 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด)
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 12/๒๕๕6 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ๒๕๕๖
รายงานการประชุมมีทั้งหมด 15 หน้า ซึ่งฝุายเลขานุการได้ลงรายงานการประชุมใน
www.mukdahan.go.th แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1๖ มกราคม 2557 ส่งรายงานการประชุม
จานวน ๖๕ หน่วยงาน มีผู้ตรวจสอบรายงานการประชุมฯ จานวน ๖๓ ราย และมีผู้ขอ
แก้ไขรายงานการประชุมฯ จานวน ๒ ราย คือ สานักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร และ
โครงการชลประทานมุกดาหาร ซึ่งฝุายเลขานุการได้ดาเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และ
หากท่านใดประสงค์ จะขอแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาแจ้งฝุายเลขานุการ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ พิธีทาบุญถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก เนื่องในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ วัน
(สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด)

ผอ.สนง.พระพุทธฯ

มติที่ประชุม
ผอ.กกต.จ.มห.

ประธาน
ผอ.กกต.จ.มห.

มติที่ประชุม

-๖จั งหวัดได้ รั บ แจ้งจากกระทรวงมหาดไทยให้ จัดพิ ธีทาบุญตัก บาตรพระสงฆ์ถวาย
เป็นพระกุศล สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกในโอกาส
ครบวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ วัน ซึ่งจังหวัดได้กาหนดจัดพิธีดังกล่าวในวันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม
๒๕๕๗ เวลา ๐๘.0๙ น. ณ วัดศรี บุ ญเรือ ง ตาบลศรีบุญ เรือง อาเภอเมืองมุ กดาหาร
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และเรียนเชิญร่วมทาบุญ ในโอกาสดังกล่าว
รับทราบ
3.2 การเตรี ย มการเลือ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรเป็ น การเลือ กตั้ง ทั่ว ไป พ.ศ.
2557 (สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด)
เนื่ อ งจากได้ มี พ ระราชกฤษฎี ก ายุ บ สภาผู้ แ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่ อ วั น ที่
๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ และได้กาหนดวันเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จังหวัด
มุกดาหารมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเดือนตุลาคม ๒๕๕๖) จานวน ๒๕๗,๑๕๘ คน แบ่งเขต
เลือกตั้งเป็น ๒ เขต (เฉพาะ ส.ส. แบบแบ่งเขต) คือ
เขตเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่ อ.เมืองฯ จานวน ๑๕๓ หน่วย อ.ดอนตาล จานวน ๖๔ หน่วย
และ อ.หว้านใหญ่ จานวน ๔๓ หน่วย
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ได้แก่ อ.เมืองฯ (บางส่วน) จานวน ๓๙ หน่วย อ.คาชะอี จานวน ๙๐
หน่วย อ.นิคมคาสร้อย จานวน ๘๖ หน่วย อ.ดงหลวง จานวน ๖๐ หน่วย และ อ.หนองสูง
จานวน ๔๔ หน่วย
กรณีที่มีการคัดค้านการเลือกตั้งฯ และขอให้มีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไป รัฐบาล
และ ก.ก.ต. ได้หารือกันแล้ว ยังคงให้การเลือกตั้งฯ เป็นไปตามกาหนดเดิม คือวันที่ ๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยหน่วยเลือกตั้งใด จังหวัดใดที่ มีความพร้อมจัดการเลือกตั้ง ก็ให้
ดาเนินการเลือกตั้งฯ ต่อไป ซึ่ง ก.ก.ต.จังหวัดมุกดาหารก็มีความพร้อมในการเลือกตั้งครั้งนี้
แล้ ว และขอเชิ ญ ชวนทุ ก ท่ า นไปเลื อ กตั้ ง ฯ ในวั น ที่ ๒ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๗ รวมถึ ง
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดและประชาชนในจังหวัดไปเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วย
กรณีผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วไม่ไปใช้สิทธิ ในการเลือกตั้งล่วงหน้าดังกล่าว
จะมีผลอย่างไร และจะปฏิบัติอย่างไร
การเลือกตั้งล่วงหน้ามี ๒ ประเภท คือ
๑. การเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด ได้แก่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ เขตจังหวัดอื่น
ลงทะเบี ย นขอใช้ สิ ทธิ เ ลื อกตั้ งล่ ว งหน้ า ณ จั งหวั ดมุ ก ดาหาร เนื่ องจากไม่ ส ามารถไป
เลือกตั้งในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ หน่วยเลือกตั้งในเขตจังหวัดนั้นได้ หากผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งดังกล่า วไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ ก็เสียสิทธิ
เลือกตั้งในครั้งนี้
๒. การเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัด ได้แก่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตจังหวัดมุกดาหาร
ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวไม่ได้ใช้สิ ทธิเลือกตั้ง
ล่วงหน้าเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ ก็สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗ ได้
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคน หากไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งเลือกตั้งล่วงหน้า และเลือกตั้ง
ทั่วไป สามารถแจ้งเหตุที่ไม่ไปเลือกตั้งได้ภายใน ๗ วัน นับจากวันเลือกตั้งทั่วไป เพื่อไม่ให้
เสียสิทธิเนื่องจากไม่ไปเลือกตั้ง และต้องเป็นเหตุผลที่แท้จริงและสมเหตุสมผล
รับทราบ

หน.สนจ.มห.

มติที่ประชุม

นายแพทย์ สสจ.มห.

มติที่ประชุม

-๗๓.3 แนวทางการโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ ที่ มี ภ าพและเสี ย งของนายกรั ฐ มนตรี
(สานักงานจังหวัด)
จังหวัดได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม
๒๕๕๖ เห็นชอบแนวทางปฏิบัติอันเนื่องจากพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.
๒๕๕๖ โดยให้ทุกส่วนราชการดาเนินการ ดังนี้
๑. กรณีที่มีการติดตั้งปูายโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่สื่อประชาสั มพันธ์ใน
รูปแบบอื่นๆ ที่มีภาพ/เสียงของนายกรัฐมนตรี ขอให้ระงับการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวทันที
๒. ขอให้ ย กเลิ ก แผน หรื อ การเตรี ย มการใดๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ที่มีภาพ/เสียงของนายกรัฐมนตรีในทุกรูปแบบ
จังหวัดจึงได้แจ้งให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อาเภอ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวแล้ว
รับทราบ
3.4 การประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ของจังหวัด
มุกดาหาร วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัด)
จังหวัดมุกดาหารได้ส่งประกวด จังหวัดหรือชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับ
ภาค จานวน ๒ ประเภท คือ
๑. ประเภทดีเด่น ได้แก่
-จังหวัด TO BE NUMBER ONE
-ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนคาชะอีวิทยาคาร
-ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ได้แก่ ชุมชนนาสะเม็ง อ.ดอนตาล
-ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ได้แก่ บริษัท พรีเมียร์
ควิลิตี้ สตาร์จ จากัด
๒. ประเภทกลุ่มต้นแบบระดับเงิน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาน
ประกอบการ ได้แก่ บริษัทสหเรือง จากัด
สถานการณ์โรคไข้หวัดนก
ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงสถานการณ์โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ต่างๆ ทั้งในคนและ
สัตว์ปีกระหว่างปี ๒๕๔๖-๒๕๕๗ มี ๒ สายพันธุ์ คือ
๑. สายพันธุ์ H5N1 ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ พบจานวนผู้ปุวยทั่วโลก
รวม ๖๔๙ ราย เสียชีวิต ๓๘๕ ราย จาก ๑๖ ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีน ลาว เวียดนาม
บั งคลาเทศ อิน โดนีเซี ย พม่า ไทย จิบูตี อี ยิปต์ อิ รัก ปากีส ถาน อาเซอร์ไบจาน ตุร กี
ไนจีเรีย และแคนนาดา โดยพบการแพร่ระบาดในสัตว์ปีกทั้งหมด ๕๒ ประเทศ สาหรับ
ในปี ๒๕๕๗ ข้อ มูล ณ วัน ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ พบการแพร่ ระบาดในประเทศจี น
เนปาลและเวียดนาม
๒. สายพันธุ์ H7N9 พบผู้ปุวยทั่วโลกจานวน ๒๐๔ ราย เสียชีวิต ๕๒ ราย ได้แก่ จีน
ฮ่องกงและไต้หวัน โดยพบการแพร่ระบาดในสัตว์ปีก ณ ประเทศจีน
รับทราบ

ผอ.อุตุนิยมวิทยาฯ

มติที่ประชุม
หน.สนง.ปภ.จ.มห.
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คลังจังหวัดฯ

-๘3.5 สรุปสภาวะอากาศและการคาดหมายลักษณะอากาศเดือนมกราคมถึงกลางเดือน
กุมภาพันธ์ 2557 (สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร)
ลักษณะอากาศทั่วไป เดือนมกราคมบริเวณความกดอากาศสูงกาลังค่อนข้างแรงจาก
ประเทศจีนยังคงแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทาให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศ
หนาวเย็นทั่วไป มีลมแรง และในเดือนกุมภาพันธ์ คาดหมายว่าอากาศจะแปรปรวน ความ
กดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยจะมีกาลังอ่อนลงและไม่ต่อเนื่อง ทาให้อุณหภูมิ
สูงขึ้นและมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน แต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศหนาว
เย็นในตอนเช้า ฤดูหนาวในปีนี้คาดว่าจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2557
สาหรับจังหวัดมุกดาหาร มีอากาศหนาวต่อเนื่องตั้งแต่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ อุณหภูมิ
ต่ากว่า ๑๕ องศาฯ ทั้ง ๗ อาเภอ โดยเฉพาะตอนเช้าและกลางคืน ตอนกลางวันอุ่นขึ้น
เล็กน้อย ท้องฟูามีเมฆบางส่วน ฟูาหลัวทั่วไปทาให้ทัศนวิสัยลดลง ๔-๗ กิโลเมตร มีลมแรง
เป็ น ช่ ว งๆ อุ ณ หภู มิ ต่ าสุ ด วั ด ได้ เ มื่ อ วั น ที่ ๒๑ ธั น วาคม ๒๕๕๖ ที่ ส ถานี อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา
มุกดาหาร วั ดได้ ๑๐ องศาฯ ที่ อ.ค าชะอี 8.5 องศาฯ อ.นิ คมคาสร้ อย ๑๐ องศาฯ
อ.ดงหลวง ๑๐ องศาฯ อ.หว้านใหญ่ ๑๐ องศาฯ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ อ.ดอนตาล
๑๐ องศาฯ และวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ อ.หนองสูง ๑๑ องศาฯ
รับทราบ
๓.6 สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ข้อมูลเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด)
สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๖
1. เกิดอุบัติเหตุ 33 ครั้ง เปรียบเทียบในเดือนเดียวกันในปี ๒๕๕๕ จานวน 26 ครั้ง
2. ผู้บาดเจ็บ 31 ราย เปรียบเทียบในเดือนเดียวกันในปี ๒๕๕๕ จานวน 23 ราย
3. ผู้เสียชีวิต 6 ราย เปรียบเทียบในเดือนเดียวกันในปี ๒๕๕๕ จานวน 6 ราย
4. ยอดสะสมผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปี ๒๕๕๖ เทียบกับค่าเฉลี่ยผู้เสียชีวิต
๓ ปี ย้อนหลัง (ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕) ช่วงเดือนตุลาคม-กันยายน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดตาม ก.พ.ร.
กาหนดร้อยละการลดลงของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
-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
3.7 แนวทางการดาเนิน การในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ร ะบบ e-GP ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ (สานักงานคลังจังหวัด)
กรมบัญชีกลางได้แจ้งปิดระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ๑๐-๒๐ มกราคม
๒๕๕๗ และเปิดระบบ e-GP สารอง ตั้งแต่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป จึงได้กาหนด
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. ให้หน่วยงานภาครัฐดาเนินการบันทึกข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่ e-GP สารอง
สาหรั บ วิธีส อบราคา ประกวดราคา ประกวดราคาด้ว ยวิธีทางอิเล็ กทรอนิกส์ การจ้าง
ออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือก การจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือก
แบบจากัดข้อกาหนด และการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีพิเศษ

มติที่ประชุม
คลังจังหวัด

มติที่ประชุม
คลังจังหวัด

-๙๒. การประกาศจัดซื้อจัดจ้างในช่วงวันที่ ๑๐-๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ หน่วยงานภาครัฐ
ที่ยังมิได้ประกาศเผยแพร่ที่เว็บไซต์ e-GP ให้ดาเนินการบันทึกข้อมูลประกาศดังกล่าวที่
ระบบ e-GP สารอง โดยวันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นวันเดียวกับวันที่หน่วยงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
๓. การเบิกจ่ายให้หน่วยงานภาครัฐทาใบสั่งซื้อ (PO) ที่ระบบ GFMIS โดยไม่ต้อง
เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ e-GP
๔. หน่วยงานภาครัฐสามารถติดต่อสานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้ที่ โทร.
๐๙-๔๘๖๐-๕๐๕๐ ,๐๘-๗๙๒๙-๗๘๗๔ ,๐๙-๔๔๓๐-๖๖๓๐ และ ๐๘-๕๑๕๔-๔๖๓๑
หรือเว็บไซต์ www.cgd.go.th , facebook cgd และ facebook e-GP
รับทราบ
3.8 สรุปภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนมกราคม ๒๕๕7
(สานักงานคลังจังหวัด)
ภาวะเศรษฐกิ จ จัง หวัด มุ กดาหารประจาเดือ นมกราคม 255๗ เครื่ องชี้ ภ าวะ
เศรษฐกิจบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจมีสัญญาณขยายตัว ทั้งจากด้านอุปทานจากภาคอุตสาหกรรม
และภาคการบริการ และด้านอุปสงค์ จากการลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐ
ในขณะที่ ภ าคการเกษตรกรรม การบริ โ ภคภาคเอกชน และการค้ า ชายแดนหดตั ว
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัด อัตราเงินเฟูอทั่วไป ๒.๒๑%
ประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เครื่องชี้
ภาวะเศรษฐกิจคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจังหวัดมีสัญญาณขยายตัวทั้งจากด้านอุปทานจาก
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการ รวมทั้งด้านอุปสงค์จากการบริโภคภาคเอกชน
การลงทุ น ภาคเอกชน และการใช้ จ่า ยภาครัฐ ในขณะที่ภ าคเกษตรกรรมและการค้ า
ชายแดนหดตัว ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัด อัตราเงินเฟูอทั่วไป ๒.๗๙%
และยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะทาให้ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ คือ
(๑) ราคาสินค้าและค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูง
(๒) ความผันผวนของราคาน้ามันเชื้อเพลิงและพลังงาน
(๓) อัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราแลกเปลี่ยน
(๔) ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และประเทศคู่ค้าทางเศรษฐกิจ
(๕) เสถียรภาพทางการเมือง
(๖) ภัยธรรมชาติ
รับทราบ
3.9 รายงานผลตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 (สานักงานคลังจังหวัด)
1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่
2๗ มกราคม 2556๗
-งบประจา ได้รับ 1,622.05 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,154.63 ล้านบาท คิด
เป็น 71.18 % อยู่ในลาดับ 45 ของประเทศ
-งบลงทุน ได้รับ 477.04 ล้านบาท เปูาหมายกาหนดให้เบิกจ่าย 35% เบิกจ่าย
แล้ว 51.49 ล้านบาท คิดเป็น 10.79 % อยู่ในลาดับ 63 ของประเทศ
-ภาพรวมได้ รั บ 2,099.09 ล้ า นบาท เปู า หมายก าหนดให้ เ บิ ก จ่ า ย 46%
เบิกจ่ายแล้ว 1,2๐๖.๑๒ ล้านบาท คิดเป็น 57.46% อยู่ในลาดับที่ 31 ของประเทศ
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-๑๐2. สรุ ป ผลการเบิ ก จ่ า ยงบจั ง หวั ด ประจ าปี ง บประมาณ 2557 ณ วั น ที่ 27
มกราคม 2557
-งบประจา ได้รับ 83.68 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.07 ล้านบาท คิดเป็น
1.28% อยู่ในลาดับที่ 61 ของประเทศ
-งบลงทุน ได้รับ 55.61 ล้านบาท เปูาหมายกาหนดให้เบิกจ่าย 35% เบิกจ่าย
แล้ว 0.0 ล้านบาท คิดเป็น 0.0 % อยู่ในลาดับ 47 ของประเทศ
-ภาพรวมได้รับ 139.29 ล้านบาท เปูาหมายกาหนดให้เบิกจ่าย 46% เบิกจ่าย
แล้ว 1.07 ล้านบาท คิดเป็น 0.77 % อยู่ในลาดับที่ 48 ของประเทศ
รับทราบ
3.10 สรุปรายได้การรับบริจาคเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ยากจน เจ็บป่วย พิการ และ
อนาถา จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานคลังจังหวัด)
สรุ ป ผลการระดมทุ น เพื่ อ ร่ ว มบริ จ าคสมทบทุ น เงิ น กองทุ น ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ย ากจน
เจ็บปุวย พิการ และอนาถา จังหวัดมุกดาหาร ข้อมูล ณ วันที่ 2๗ มกราคม 2557
๑. ได้ รั บ บริ จ าคร่ ว มสมทบจากการจั ด งานชมรมดอกช้ า งน้ า ว เมื่ อ วั น ที่
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ จานวน ๔๓,๐๔๐ บาท
๒. ได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา จานวนทั้งสิ้น ๘๑,๙๕๗.๖๗ บาท
ยอดรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน จานวน ๑๒๔,๙๙๗.๖๗ บาท
รับทราบ
3.11 สรุ ป ภาวะการค้ า ชายแดนระหว่ า งไทย-สปป.ลาว ด้ า นจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ประจาเดือน ธันวาคม 2556 (สานักงานพาณิชย์จังหวัด)
๑. มูลค่าการค้ารวม
-เดือ นธั นวาคม 2556 มี มูล ค่ า 5,358.93 ล้ านบาท ลดลงจากเดื อนก่อ น
134.30 ล้านบาท
-ระยะ 12 เดือนปี 2556 (ม.ค.- ธ.ค.) มีมูลค่า 59,924.91 ล้านบาท ลดลง
จากปีก่อน 38,395.65 ล้านบาท
๒. การส่งออก
-เดือนธันวาคม 2556 มีมูลค่า 3,167.98 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน
15.92 ล้านบาท
-ระยะ 12 เดือนปี 2556 (ม.ค.-ธ.ค.) มีมูลค่า 34,864.63 ล้านบาท ลดลง
จากปีก่อน 29,472.01 ล้านบาท
๓. การนาเข้า
-เดือนธันวาคม 2556 มีมูลค่า 2,190.95 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน
118.38 ล้านบาท
-ระยะ 12 เดือนปี 2556 (ม.ค.-ธ.ค.) มีมูลค่า 25,060.28 ล้านบาท ลดลง
จากปีก่อน 8,923.64 ล้านบาท
๔. ดุลการค้า
-เดือนธันวาคม 2556 มีมูลค่าเกินดุล 977.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือน
ก่อน 102.46 ล้านบาท
-ระยะ 12 เดือนปี 2556 (ม.ค.-ธ.ค.) เกินดุล 9,804.35 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
20,548.37 ล้านบาท

ประธาน
มติที่ประชุม

วัฒนธรรมจังหวัด
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
4

-๑๑๕. มูลค่าการค้าผ่านแดน
-การค้าผ่านแดนรวม เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ มีมูลค่า ๕44.34 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 190.63 ล้านบาท
-การค้าผ่านแดนขาออก เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ มีมูลค่า 378.83 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 96.96 ล้านบาท
-การค้าผ่านแดนขาเข้า เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ มีมูลค่า 165.51 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 93.67 ล้านบาท
ขอให้สานักงานพาณิชย์จังหวัดสรุปสภาวะการค้าชายแดนฯ โดยทาตารางให้ง่ายใน
การเปรียบเทียบด้วย
รับทราบ
๓.12 สุรปผลการจัดกิจกรรมโครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทาบุญ สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีวิถีพุทธ จังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕7” และปฏิทิน
การจัดกิจกรรมประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕7
(สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด)
สุรปผลการจัดกิจกรรมฯ

ชื่อวัด

อาเภอ

ศรีมงคลเหนือ เมืองมุกดาหาร
คาแสนสุข
นิคมคาสร้อย
มุจจลินทร์
ดอนตาล
วัดปุาอรัญวาสี หนองสูง
รวมทั้งสิ้น

จานวน
พระภิกษุ สามเณร
๑๕
๗
๑
๗
8
37
๑

แม่ชี
๑
4
5

ปัจจัยที่ได้รับบริจาค (บาท)
เพื่อถวายวัด
๖,๖๖๖
๑๕,๗๙๗
๑๔,๑๑๕
12,249
48,82๗

ปฏิทินการจัดกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีดังนี้
วัน เดือน ปี
วันศุกร์ที่
7 กุมภาพันธ์
๒๕๕๗
วันศุกร์ที่
๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗

มติที่ประชุม

สถานที่ อาเภอ
เจ้าภาพภัตตาหารและน้าปานะ
วัดโพธิ์ศรี อ.หนอง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์/วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร/
ต.หนองบัว
สูง
อาเภอหนองสูง/อบต.หนองบัว/กานัน ผู้ใหญ่บ้านในตาบลหนอง
บัว/สถานศึกษาในพื้นที่ตาบลหนองบัว/สภาวัฒนธรรมตาบล
หนองบัว
วัดทราย อ.หว้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร/ส่วนราชการในสังกัด
ทอง
ใหญ่ กระทรวงมหาดไทย/ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร/อาเภอ
ต.บาง
หว้านใหญ่/กานัน ผู้ใหญ่บ้านในตาบลบางทรายน้อย/สถานศึกษา
ทรายน้อย
ในพื้นที่ตาบลบางทรายน้อย/สภาวัฒนธรรมตาบลบางทรายน้อย
รับทราบ

-๑๒๓.13 การจั ดงานมหกรรมตลาดผักปลอดภัย (ผักพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง) สู่ประตู
อินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร ปี 2557 (สานักงานเกษตรจังหวัด)
เกษตรจังหวัด
จั ง หวั ด ได้ ก าหนดการจั ด งานมหกรรมตลาดผั ก ปลอดภั ย (ผั ก พื้ น บ้ า นอาหาร
พื้นเมือง) สู่ประตูอินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา
๐๙.๐๐-๑๙.๐๐ น. พิธีเปิดงานเวลา ๑๓.๓๐ น. จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและ
เรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดงาน และซื้อพืชผักปลอดภัยที่เกษตรกรนามาจาหน่ายเป็นการ
ช่วยเหลือเกษตรกรของจังหวัดมุกดาหาร
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.14 การจั ด การแข่ ง ขั น ชกมวยไทย-อิ น โดจี น และงานมหกรรมอาหารเทศกาล
ตรุษจีน ประจาปี 2557 (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)
ผู้แทนนายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองมุกดาหารได้ดาเนินโครงการจัดการแข่งขันชกมวยไทย-อินโดจีน
เมืองมุกดาหาร
และงานมหกรรมอาหารเทศกาลตรุษจีน ประจาปี ๒๕๕๗ โดยกาหนดจัดงานระหว่างวันที่
๒๙-๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานหน้าวัดศรีสุ มังค์ ตลาดอินโดจีน อาเภอเมือง
มุ ก ดาหาร เพื่ อ เผยแพร่ ศิ ล ปะมวยไทย สานสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งประเทศเพื่ อ นบ้ า น
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร และปลูกฝังด้านกีฬาให้เยาวชนและ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดงานการแข่งขันชกมวยฯ
และชมการแข่งขันชกมวยฯ ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ เวทีมวยชั่วคราว หน้าวัดศรีสุมังค์ โดยจะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันชกมวยในครั้งนี้
ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ และขอเรียนเชิญร่วมงาน
มหกรรมอาหารเทศกาลตรุษจีน ณ บริเวณตลาดอินโดจีน ด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๑5 สรุ ป ผลการด าเนิ น งานของคณะกรรมการด าเนิ น การจั ด สร้ า งพระพุ ท ธรู ป
เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ณ วั ด รอยพระพุ ท ธบาทภู
มโนรมย์
๓.15.๑ คณะกรรมการฝ่ายดาเนินการก่อสร้าง
(สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด)
ผู้แทนโยธาธิการ
การก่อสร้างพระใหญ่ฯ ปัจจุบันอยู่ในระยะที่ 3 งบประมาณก่อสร้าง 44,767,000
และผังเมืองฯ
บาท โดยมีการเบิกจ่ายแล้ว ๕ งวด ตามสัญญาฯ จะต้องก่อสร้างฯ ตามแผนในระยะที่ ๓
จะต้องแล้วเสร็จในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยจะได้รับการขยายระยะเวลาก่อสร้าง
ออกไปอีก ๑๕๐ วัน ตามมติ ครม. ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างเนื่องจากการ
เพิ่มค่าแรง ๓๐๐ บาท
ประธาน
ขอให้ผู้ควบคุมงานตรวจงานอย่างใกล้ชิด และขอให้มีผู้เชี่ยวชาญจากกรมโยธาธิการ
และผังเมือง มาช่วยให้คาปรึกษาแนะนาเสนอแนะอย่างสม่าเสมอด้วยถ้าเป็นไปได้ เพื่อให้
การก่อสร้างมีความมั่นคงแข็งแรง เพราะเป็นงานก่อสร้างฯ ขนาดใหญ่หนักมากและสร้าง
บนที่สูง เป็นงานก่อสร้างที่ยากมาก รวมถึงการบันทึกให้รอบคอบรัดกุมเพื่อให้ สามารถ
ตรวจสอบได้อย่างถูกต้องในทุกด้าน
ผู้แทนโยธาธิการ
มีการควบคุมการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด โดยเมื่อมีการผูกเหล็กโครงเสร็จแล้วก่อนเท
และผังเมืองฯ
ปูนต้องผ่านการตรวจสอบของผู้ควบคุมงานจึงจะเทปูน และผู้ควบคุมงานจะไม่ยอมให้เท
ปูนก่อนการตรวจสอบการผูกโครงเหล็กเด็ดขาด และได้ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบการ
ก่อสร้ า งอย่ างเคร่ งครัด โดยเฉพาะเทคนิ คการก่ อสร้างช่างผู้ ค วบคุมงานจะใช้ความรู้
ความสามารถตรวจสอบอย่างใกล้ชิดไม่ให้เกิดความผิดพลาดอย่างเด็ดขาด
มติที่ประชุม
รับทราบ

คลังจังหวัด

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

-๑๓3.15.2 คณะกรรมการฝ่ายจัดเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินบริจาค
(สานักงานคลังจังหวัด)
-สรุปเงินรายรับ-จ่าย ณ วันที่ 2๓ มกราคม 255๗ รายได้รวม 53,202,858.49
บาท รายจ่าย 50,287,983.39 บาท เงินคงเหลือ 2,914,875.10 บาท
-สรุปยอดเงินบริจาคระหว่าง 2๔ ธันวาคม 2556 – ๒๓ มกราคม 2557 รายรับ
121,365 บาท (รับบริจาค 32,569 บาท และรับค่าบูชาเหรียญฯ 88,796 บาท)
รับทราบ

เรื่องอื่น ๆ
๔.๑ การประชาสัมพันธ์ของอาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
(วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร)
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพฯ
๑. ในปี นี้ รั ฐ บาล กระทรวงศึก ษาธิ การได้จัด ทาโครงการขยายอาชีว ศึ กษาระดั บ
อาเภอ โดยจั งหวัดมุกดาหารได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพคาชะอี
มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐๔ ไร่ ณ หมู่บ้านโนนสังข์ศรี ตาบลบ้านซ่ง อาเภอคาชะอี ห่างจาก
จังหวัดประมาณ ๓๗ กม. จานวน ๓๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยเริ่มดาเนินการให้ได้ผู้รับจ้าง
ภายในเดือนมีนาคมนี้
๒. ประชาสัมพันธ์การศึกษาในระดับอาชีวศึกษาของจังหวัดมุกดาหาร ผู้เข้าศึกษาจะ
มีรายได้ระหว่างศึกษาโดยจะได้รับรายได้ตามค่าแรงขั้นต่า ๓๐๐ บาท/วัน มีค่าแรงทางาน
ล่วงเวลา มีที่พักและทุนการศึกษา จบการศึกษาก็มีงานทาในระดับ ปวส. เงินเดือนเริ่มต้น
๑๕,๐๐๐ บาท
๓. การจัดการอาชีวศึกษาคู่ขนาน ๓ ประเทศ คือ ประเทศไทยที่จังหวัดมุกดาหาร
ลาว แขวงสะหวันนะเขต และเวียดนาน เมืองเว้ ดาเนินการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกัน ๓
ประเทศ อย่างน้อยประเทศละ ๕ คน ในระดับ ปวส. เรียนที่เวียดนาม ๑ ครั้ง ลาว ๑ ครั้ง
และจังหวัดมุกดาหาร ๑ ครั้ง จบการศึกษาสามารถทางานได้ทั้ง ๓ ประเทศ และได้รับใบ
ประกาศนียบัตรทั้ง ๓ ประเทศ ซึ่งเป็นการผลิตแรงงานเพื่อรองรับ AEC จึงเรียนที่ประชุม
เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๒ สภากาแฟเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (สานักงานแรงงานจังหวัด)
แรงงานจังหวัด
สภากาแฟจั งหวัดมุก ดาหาร ประจาเดื อนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ หน่ว ยงานในสั งกั ด
กระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพ ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ส่วนสถานที่จะแจ้งให้ทราบ
อีกครั้ง
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๓ โครงการรับจานาข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ (ธกส. จังหวัดมุกดาหาร)
ผอ.ธ.ก.ส.จังหวัด
ความคืบ หน้ าโครงการรับจานาข้าวเปลื อก ปีการผลิ ต ๒๕๕๖/๕๗ เริ่มโครงการ
ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน โดยจังหวัดมุกดาหารได้เริ่มดาเนินการจริงประมาณกลางเดือน
พฤศจิ กายน ในส่ ว นของการเบิ ก จ่ ายเงิน ช่ ว งก่ อนยุบ สภาได้ จ่ ายเงิ น ให้ กับ เกษตรกร
๒,๔๘๒ ราย เป็นเงินประมาณ ๑๔๖,๘๓๕,๐๐๐ บาท หลังจากการยุบสภาก็มีผลกระทบ
ในเรื่องงบประมาณไม่เพียงพอในการจ่ายเงินให้กับเกษตรกร โดยหลักการจ่ายเงินจะเป็น
การจ่ายเงินจากงบประมาณของโครงการเป็นหลัก ประกอบด้วยเงินจากราชการส่วนหนึ่ ง
และเงินจากการขายข้าวอีกส่วนหนึ่ง แต่เนื่องจากการยุบสภา ทาให้ไม่มีงบประมาณเพียง
พอที่จะจ่ายให้เกษตรกร
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-๑๔ส าหรั บ จั ง หวั ด มุ ก ดาหารยั ง มี เ กษตรกรที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ เงิ น และรอคิ ว เพื่ อ รั บ เงิ น
จานวน ๑,๕๙๖ ราย เป็นเงินประมาณ ๙๗,๙๐๑,๐๐๐ บาท ซึ่งรัฐบาลได้พยายามระบาย
ข้าวเปลือกเพื่อนาเงินมาจ่ายให้เกษตรกรเป็นระยะแต่ยังไม่เพียงพอ และทราบว่ารัฐบาลได้
อนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อจ่ายให้เกษตรกรโดยทยอยจ่ายให้ อย่างช้าประมาณ
เดื อ นมี น าคม ๒๕๕๗ ส าหรั บ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ธกส. ก็ จ ะนั ด จ่ า ยเงิ น แก่ เ กษตรกร
ตามลาดับการขึ้นทะเบียน โดยจะทาสัญญา ๑ วัน และรับเงินหลังจากทาสัญญา ๓ วัน
สานักงานการค้าภายในจังหวัดมุกดาหารประสานงานกับ ธกส.จังหวัดมุกดาหาร
และติดตามความก้าวหน้าของโครงการด้วย
รับทราบ
๔.๔ การจัดงานวันคนพิการสากล ปี ๒๕๕๗
(สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด)
ขอประชาสัมพันธ์ การจัดงานวันคนพิการสากล ปี ๒๕๕๗ กาหนดจัดงานครั้งที่ ๑
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ศาลาสร้างสุข ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๔๒ อาเภอนิคม
คาสร้อย และครั้งที่ ๒ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ วัดสองคอน อ.หว้านใหญ่ เพื่อให้คน
พิการได้รั บ เสรี ภ าพ และการเข้ าถึ งสิ ทธิ ของคนพิก าร ให้ ได้ รับ โอกาสจากสั งคม โดย
กิจกรรมในการจัดงาน คือ การแสดงของคนพิการ การแข่งขันกีฬาคนพิการ การมอบใบ
ประกาศเกี ย รติ คุ ณ คนพิ ก ารดี เ ด่ น และมี เ วที เ สวนาวิ ช าการ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และอาเภอ จึงขอเรียนเชิญหัวหน้า
ส่วนราชการทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม
รับทราบ
๔.๕ วันสถาปนากองอาสาสมัครรักษาดินแดน ปี ๒๕๕๗ (ที่ทาการปกครองจังหวัด)
ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานวันสถาปนากองอาสาสมัครรักษาดินแดน ปี ๒๕๕๗
จังหวัดมุกดาหาร โดยกาหนดจัดงานในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ บริ เ วณสนามหน้า ศาลากลางจังหวัด มุก ดาหาร และจะมีห นัง สื อเรีย นเชิญ ทุก ส่ ว น
ราชการร่วมกิจกรรมต่อไป
รับทราบ
๔.๖ กาหนดการประชุม หัวหน้า ส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๕7 วัน
พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7 เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๕ ศาลากลาง
จังหวัด
รับทราบ
เวลา ๑๒.05 น.
(นายเอกอุระ มีประเทศ)
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