รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 2/๒๕๕7
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7
ณ ห้องประชุม ๒๐๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
**************
ผู้มาประชุม
๑. นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์
๒. นายสรสิทธ์ ฤทธิ์สรไกร
๓. นายธวัชชัย ธรรมรักษ์
๔. นายปิตินัช นิธิศธานี
๕. นางสาวรัชณีวรรณ เสวกพิบูลย์
๖. นางสาวณัฐธิดา เฉลยฤกษ์
๗. นางณิทฐา แสวงทอง
๘. นายกานต์ ธงศรี
๙. นายศุภสาร สุริยะ
๑๐. นายภพ ภูสมปอง
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. นายวีรสัคค์ พลรดารัตน์
๒๒. นางณัฐกฤตา ดาหาร
๒๓. นางสาวจรัสศรี อิฏฐกุล
๒๔. นางสาวยุคลธร อุตส่าห์
๒๕. นายชานาญ เกียรติวงศ์นอก
๒๖. นายไกรสิทธิ์ ศรีสาราญ
๒๗. นายวิรฬุ ห์ ศุภกุล
๒๘. นายพงษ์วิทย์ วัชรกิตติ
๒๙. นายปิยพงศ์ นาโสก
๓๐. นายเชิดชัย อาจวิชัย

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

๓๑. นายศิริพงษ์ มุขศรี
๓๒. นางพวงแก้ว อนวัชมงคล
๓๓. นางสาวนุชนาถ ด้วงสงฆ์
๓๔. นางสาวนิลวรรณ ประทุมชาติ
๓๕. นายสุชาติ ชัยจิตร์
๓๖. นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
๓๗. นายขวัญชัย ธนพรไพศาล
๓๘. นายขจรเดช จันทร์กระจ่าง
๓๙. นายศรีวิทย์ วุธรา
๔๐. นายธนพล นามวงค์พันธ์
๔๑. ว่าที่ ร.ต.พิเชษฐ์ แก้วจินดา
๔๒. นางสาวสุมาลี ภูริมนาค
๔๓. นางสาวนวรัตน์ บุญมี
๔๔. พ.ต.อ.เอกชัย อนันตชัย
๔๕. ร.ต.ต.ธนากร คัฒมาตย์
๔๖. พ.ต.ท.สังคม ตัดโส
๔๗. ร.ต.ต.อนุชิต อาจหาญ
๔๘. นางกาญจนา ปาจริยพงษ์
๔๙. นายพิทักษ์ เมืองโคตร
๕๐. นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณไตรย์
๕๑. นางปิ่นอนงค์ วงศ์บุญ
๕๒. นายสุรพงษ์ ศิริเวช
๕๓. นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
๕๔. นางสุมามาลย์ สายชมภู
๕๕. นายสังคม เดือนเพ็ญศรี
๕๖. นายศุภกิจ นฤมิตร
๕๗. นางกัญจนา สาระรัตน์
๕๘. นายไพทูรย์ สุขต่าย
๕๙. นายบุญอุ้ม แคล้วโยธา
๖๐. นายไทยทวี ลีลาพจน์สกุล
๖๑. นายโสภณ พวงสมบัติ
๖๒. นายทวีศักดิ์ ชื่นปรีชา

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

๖๓. นายธีรพล โชติช่วง
๖๔. นายชลาดร โพธิพรหม
๖๕. นางสาวฐิติรัตน์ แสนสุข

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

๖๖. นายอุดร ลุนาบุตร
๖๗. นายธงชัย โสดา
๖๘. นายประชา มีธรรม

แทน ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร

๖๙. นายคณิต บัญติโย
๗๐. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร
๗๑. นางจินธิดา บุตดา
๗๒. นางสาวฉันทนา สกุลเกตุรุ่งเรืองดี
๗๓. นายสารวย โพธิ์ไทรย์
๗๔. นายจักรกฤษ พูนดี
๗๕. นายกิมหงวน อุทัย
๗๖. นางสาววัชราภรณ์ ผิวขา
๗๗. นางอัญญา ทวีโคตร
๗๘. นายชนินทร์ วงษ์คา
๗๙. นางจินตนา เอี่ยมอุตมะ
๘๐. นายกมล นัยจิต
๘๑. นายประภาส ศาสตร์แก้ว
๘๒. นายพิชิต ศรีสว่าง
๘๓. นายเดชา สายบุตร
๘๔. นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์
๘๕. นายเดชา แสงสุวรรณ
๘๖. นายพิเชษฐ เดชะคาภู
๘๗. นายเฉลิม เผ่าแก้ว
๘๘. นายทวีศักดิ์ ชีวะสุทโธ
๘๙. นางสาวณริสา ศรีเจริญ
๙๐. นายสุดเขต จันทรสาขา
๙๑. นางสาววิลาสินี สิงหภักดี
๙๒. นายเขมทัต อาชวธารง
๙๓. พ.อ.ชัยพัทธ์ พรธนัชญ์สกุล
๙๔. พ.อ.สมัคร เอ็นดู
๙๕. ร.ท.สุมิตร สุขประเสริฐ
๙๖. นายแสงทอง อนันตภักดิ์
๙๗. นายสมจิตร ศิริภูธร
๙๘. นายธนกร สอนอาจ
๙๙. นายสามารถ สุมนารถ
๑๐๐. นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง
๑๐๑. นางณิชาภา วงค์ศรีทา
๑๐๒. นางปิยะพร เฉลิมช่วง
๑๐๓. นายปภิณวิช ดุจเพ็ญ
๑๐๔. นายภิญโญ รักสะอาด
๑๐๕. นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม
๑๐๖. นายชูชาติ เปรมจิตร์
๑๐๗. นายสุภร แข็งแรง

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

๑๐๘. นายพิเชษฐ์ สุขสบาย
๑๐๙. นายชลวิทย์ นามจันทรา
๑๑๐. นายชาคริต นาควิเชียร
๑๑๑. นายศุภพงษ์ เฮ่ประโคน
๑๑๒. นายบุญรู้ บุตรดีวงศ์
๑๑๓. นายเมธี แสนวิเศษ
๑๑๔. นายอาชว์ ตั้งประกิจ
๑๑๕. นายจันทร ตยางค์นน
๑๑๖. นายพร้อมพงศ์ มาพงษ์
๑๑๗. นายวิรัตน์ พรหมลี

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

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผจก.ธนาคารออมสิน
๒. ผจก.ธนาคารกรุงไทย
๓. หน.ด่านตรวจพืชมุกดาหาร
๔. หน.ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
๕. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร
๖. หน.ที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
๗. หน.อุทยานภูผาเทิบ
๘. ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
๙. ประธานชมรมธนาคารมุกดาหาร
๑๐. นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
๑๑. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา

เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธาน
การประชุม กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

พิธีการก่อนการประชุม
1. พิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ จานวน ๑ นาย คือ นายปกรณ์ กรรณวัลลี
นายอาเภอหนองสูง ผู้บังคับกองร้อยอาสาสมั ครรักษาดินแดนอาเภอหนองสู งที่ ๑
(ที่ทาการปกครองจังหวัด)
2. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษาแก่เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE
NUMBER ONE IDOL จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานสาธารณสุขจังหวัด)
๒.๑ เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัดมุกดาหาร
ประจาปี ๒๕๕๗ จานวน ๘ คน
๑) นายธนิศทร์ ประจันทร์
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
๒) นายเกษมพันธุ์ วรรณทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
๓) นายลภณ ดาหาร
โรงเรียนมุกดาหาร
๔) นายณัฐดนัย สกุลไทย
โรงเรียนดอนตาลวิทยา

-๕๕) น.ส.โชติกา ชนาไสย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
๖) น.ส.ขวัญกมล ออมอด
โรงเรียนคาชะอีวิทยาคาร
๗) น.ส.กาญจนา คามุงคูณ
โรงเรียนดงหลวงวิทยา
๘) น.ส.กานต์ธิดามาศ อาจวิชัย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
๒.๒ เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ประจาปี ๒๕๕๗ จานวน ๑ คน คือ นายธนิศทร์ ประจันทร์ วิทยาลัย
การอาชีพนิคมคาสร้อย
ระเบียบวาระที่ ๑

มติที่ประชุม
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.มห.

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

ผู้แทน นพ.สสจ.มห.

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนาผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาใหม่
๑) นายสุรพงษ์ ศิริเวช ตาแหน่ง ประมงจังหวัดมุกดาหาร
๒) พัน ตารวจเอก สั ง คม ตัดโส ตาแหน่ง ผู้ กากั บการตรวจคนเข้า เมืองจังหวั ด
มุกดาหาร
3) พันตารวจเอก เอกชัย อนันตชัย ตาแหน่ง รองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด
มุกดาหาร
๔) พัน ตารวจเอก สงวนศักดิ์ พูล ทรัพย์ ตาแหน่ง ผู้ กากับการสถานีตารวจภูธ ร
ดงหลวง
๕) พันตารวจเอก กฤตินัย บัวพันธ์ ตาแหน่ง ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองสูง
รับทราบ
๑.๒ การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่าง ๆ
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕7 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด)
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/๒๕๕7 เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม
๒๕๕๗
รายงานการประชุมมีทั้งหมด 14 หน้า ซึ่งฝุายเลขานุการได้ลงรายงานการประชุมใน
www.mukdahan.go.th แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1๒ กุมภาพันธ์ 2557 ส่งรายงานการประชุม
จานวน ๖๕ หน่วยงาน มีผู้ตรวจสอบรายงานการประชุมฯ จานวน ๖๓ ราย และไม่มีผู้ขอ
แก้ไขรายงานการประชุมฯ
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม ๒๕๕๗
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ ผลการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคของจังหวัด
มุกดาหาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัด
ขอนแก่น (สานักงานสาธารณสุขจังหวัด)
โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข ได้จัดให้มีการประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค
และประเทศทุกปี ในปี ๒๕๕๗ กาหนดประกวดในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมุกดาหาร
ได้เข้าประกวดจานวน ๕ ประเภท ดังนี้

-๖๑. จังหวัด TO BE NUMBER ONE (ประเภทดีเด่น)
๒. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนคาชะอีวิทยาคาร (ประเภทดีเด่น)
๓. ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านนาสะเม็ง อาเภอดอนตาล (ประเภทดีเด่น)
๔. ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท พรีเมียร์ ควอริตี้ สตาร์ซ จากัด (ประเภท
ดีเด่น)
๕. ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทสหเรือง จากัด (ประเภทต้นแบบระดับทอง)

มติที่ประชุม

ผู้แทน นพ.สสจ.มห.

มติที่ประชุม

ผลการประกวดจังหวัดมุกดาหารได้รับรางวัลในระดับภาค ๓ ประเภท ได้แก่
๑. จังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับภาค (มี ๔ จังหวัด ที่ได้รับรางวัล คือ
จังหวัดอุดรธานี มุกดาหาร นครพนม และสกลนคร จาก ๑๒ จังหวัดที่เข้าประกวด
ประเภทดีเด่น)
๒. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนคาชะอีวิทยาคาร ได้รับรางวัลดีเด่นระดับ
ภาคอันดับที่ ๑
๓. ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทสหเรือง จากัด ได้รับรางวัลชมรมต้นแบบ
ระดับทอง
ซึง่ ทั้ง ๓ ประเภทจะต้องเข้ารับการประกวดต่อในระดับประเทศ และคณะกรรมการฯ
จะมาประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ในพื้นที่ประมาณเดือน เมษายน – พฤษภาคม
๒๕๕๗ และต้องไปจัดนิทรรศการ พร้อมนาเสนอผลงานในระดับประเทศในช่วงเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๗
รับทราบ
3.2 ผลการประชุ มคณะอนุ กรรมการสาธารณสุข จั งหวั ดตามพระราชบั ญ ญัติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อวัน จัน ทร์ ที่ ๑๐ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๕๗ (สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด)
พระราชบั ญญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานส่ ว นท้อ งถิ่ น
ปฏิบัติงานปูองกันภัยคุกคามทางด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตาบล แต่การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน
กรมอนามัยจึงกาหนดให้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดมีหน้าที่ดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว คุ้มครองสุ ขภาพ และสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับ
การดารงชีพของประชาชน และสอดคล้องกับ การปรับบทบาทของกระทรวงสาธารณสุข
ที่กาหนดให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดทาหน้าที่กากับและควบคุมดูแลการดาเนินงาน
ด้านสุ ข ภาพ รวมถึ งรั บเรื่อ งร้ องเรี ยนความเดื อดร้อ นทางด้า นสาธารณสุ ข ซึ่ง จัง หวั ด
มุ ก ดาหารเป็ น ๑ ใน ๓๒ จั ง หวั ด น าร่ อ งในการด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ
สาธารณสุขจังหวัด และได้มีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่
ประชุมได้กาหนดหลักการดาเนินการเบื้องต้น คือ
๑. การจัดการสิ่งปฏิกูลของผู้บริการสูบส้วม โดยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้กาหนดวิธีดาเนินการจากัดสิ่งปฏิกูล
2. การบารุงดูแลรักษาส้วมสาธารณะ โดยแจ้งให้ส่วนราชการที่มีส้วมสาธารณะดูแล
รักษาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานสากล
3. กาหนดให้ส่วนราชการต่างๆ ได้มีการพัฒนาสุขลักษณะของสถานที่ทางาน
รับทราบ

ผอ.กกต.จ.มห.

มติที่ประชุม
หน.สนจ.มห.

-๗๓.๓ การเตรี ย มการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาเป็ น การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไป พ.ศ. 2557
(สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด)
เนื่ อ งจากสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาจะครบวาระด ารงต าแหน่ ง ในวั น ที่ ๑ มี น าคม ๒๕๕๗
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กาหนดการไว้ ดังนี้
1. วั น รั บ สมั ค รสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาวั น ที่ 4-8 มี น าคม ๒๕๕๗ ณ ห้ อ งประชุ ม ๑
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
2. วันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม
๒๕๕๗
3. วันลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง กาหนดในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ สถานที่เลื อกตั้งตามที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลื อกตั้งประกาศกาหนด
โดยยื่นคาขอระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗
4. วันลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด กาหนด
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมอาเภอเมืองมุกดาหาร โดยยื่นคาขอ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
รับทราบ
๓.๔ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (สานักงานจังหวัด)
กระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือจังหวัดมุกดาหาร พิจารณาคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งกาหนดจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ
(ครุ ฑ ทองค า) ในวั น อั ง คารที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ กรุ ง เทพมหานคร โดยก าหนด
คุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกเป็นแนวทางในการพิจารณาคัดเลือก จังหวัดจึงได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมี
นายสรสิ ทธิ์ ฤทธิ์ส รไกร รองผู้ ว่าราชการจังหวัด มุกดาหารเป็นประธานอนุก รรมการ
ซึ่งคณะอนุ กรรมการดังกล่ าวได้ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลื อกข้าราชการดีเด่น เมื่อวัน
อังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสานักงานแรงงานจังหวัด
มุกดาหาร ผลการคัดเลือกฯ แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ
๓.๔.๑ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นในระดับประเทศ จานวน ๓ คน คือ
๑) น.ส.รัชนี บรรจง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมุกดาหาร
๒) นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร สานักงานเกษตรจังหวัด
มุกดาหาร
๓) นางสุ ริตา คณาดี พยาบาลวิช าชีพปฏิบัติการ ส านักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดมุกดาหาร
โดยเห็นควรเสนอรายชื่อทั้ง ๓ คน ให้กระทรวงศึกษาพิจารณาต่อไป
๓.๔.๒ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของหน่วยงานระดับจังหวัด จานวน ๙ คน คือ
๑) นางพันธ์ฉวี สุขบัติ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
๒) นางหยาดทิ พ ย์ ซี ซ อง ครู ช านาญการพิ เ ศษ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

มติที่ประชุม
หน.สนจ.มห.

-๘๓) พ.ต.ท.ชัยยันต์ สอนเสียม สารวัตรฝุายอานวยการ ตารวจภูธรจังหวัด
มุกดาหาร
๔) นางสุ ป ระวี ณ์ พิ ล าวิ ช ชาวิ ช ญ เจ้ า พนั ก งานราชทั ณ ฑ์ ช านาญงาน
เรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
๕) นายธนภูมิ มุกดาประเสริฐ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
๖) นายสง่า คาพันธ์ เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน สานักงานประมง
จังหวัดมุกดาหาร
๗) น.ส.นฤมล พื้นแสน นักวิช าการพัฒ นาชุมชนปฏิบัติการ ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
๘) นายกุ น จั น ทร์ สิ ง ห์ สุ นั ก วิ ช าการแรงงานช านาญการ ส านั ก งาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
๙) นายปรเมษฐ์ ศรีพิเมือง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร
โดยเห็นควรให้ได้รับเกียรติบัตรฯ จากผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารในวันข้าราชการ
พลเรือนของจังหวัดมุกดาหารต่อไป
รับทราบ
3.๕ การจั ด ตั้ งเขตพัฒ นาเศรษฐกิ จพิ เ ศษจั ง หวั ด มุ กดาหาร เพื่ อ รองรั บประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (สานักงานจังหวัด)
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหารจึงได้
แต่งตั้ง คณะทางานเพื่อทบทวนและศึกษาการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร ตามคาสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ ๕๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๙
มกราคม ๒๕๕๗ โดยมีคณะทางาน จานวน ๖ คณะ ได้แก่
๑. คณะท างานเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน และระบบโลจิ ส ติ ก ส์
มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (ด้านเศรษฐกิจ และสังคม) เป็นหัวหน้าคณะทางาน
ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร เป็นเลขานุการ
๒. คณะทางานเตรียมความพร้อมด้านอุตสาหกรรม และแรงงาน มีรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดมุกดาหาร (ด้านเศรษฐกิจ และสังคม) เป็นหัวหน้าคณะทางาน อุตสาหกรรมจังหวัด
มุกดาหาร เป็นเลขานุการ
๓. คณะทางานเตรียมความพร้อมด้านการค้า การลงทุน มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด
มุกดาหาร (ด้านเศรษฐกิจ และสังคม) เป็นหัวหน้าคณะทางาน พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
เป็นเลขานุการ
๔. คณะทางานเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว นันทนาการ และสันทนาการ
มีนายกสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร เป็นหัวหน้าคณะทางาน ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดมุกดาหาร เป็นเลขานุการ
๕. คณะทางานเตรีย มความพร้ อมด้านการให้ บริ การด้ านสุ ขภาพและการแพทย์
มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (ด้านความมั่นคง และสังคม) เป็นหัวหน้าคณะทางาน
และนายสุรศักดิ์ หงส์เวียงจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร เป็นเลขานุการ

มติที่ประชุม
หน.สนง.ปภ.จ.มห.

มติที่ประชุม
หน.สนง.ปภ.จ.มห.

มติที่ประชุม
หน.สนง.ปภ.จ.มห.

-๙๖. คณะทางานด้านการศึกษานานาชาติ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (ด้าน
ความมั่นคง และสังคม) เป็นหัวหน้าคณะทางาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายบริหารการศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร เป็นเลขานุการ
นอกจากนี้ จังหวัดได้จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเตรียมความพร้อม
ในการจั ด ตั้ ง เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร โดยจะด าเนิ น การจั ด การ
ประชุมสัมมนาในวันอังคารที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๔๕ น. ณ ห้องประชุม
มุจลินทร์ มุกดาหารแกรนด์โฮเทล โดยได้เชิญวิทยากรจาก ๓ หน่วยงาน มาบรรยาย คือ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
รับทราบ
3.6 การเตรี ยมความพร้ อมรั บสถานการณ์ ภัยแล้ง (สานักงานป้องกัน และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด)
กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศ มีนาคม-เมษายน ๒๕๕๗ ประเทศไทย
จะมีสภาพอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป และร้อนจัดในบางพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุดประมาณ
๔๒-๔๓ องศาฯ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ ง ส านักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจึงขอความร่วมมือสื่อสารมวลชนทุกประเภทประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าว และมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗ เห็นชอบให้วันที่ ๗-๑๔ มกราคมของทุกปีเป็น “สัปดาห์รณรงค์ สารวจ ซ่อม และ
สร้างภาชนะเก็บน้าประจาปี”
รับทราบ
๓.๗ ความร่วมมือระหว่างไทยและ สปป.ลาว ในการจัดการภัยพิบัติ (สานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด)
จังหวัดได้รับแจ้งจากกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่ากระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม สปป.ลาว ได้จัดศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติแก่คณะผู้แทน
จาก สปป.ลาว โดยมาดูงานด้านการจัดการภัยพิบัติ ณ จังหวัดมุกดาหาร ระหว่าง ๑๐-๑๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผลการศึกษาดูงานดังกล่าวได้สร้างความร่วมมือในการจัดการภัยพิบัติ
ของทั้งสองประเทศในอนาคตที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รับทราบ
๓.๘ ประกาศวาระจังหวัดมุกดาหาร “การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน”
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด)
โดยประกาศดังกล่าวได้กาหนดให้ทุกภาคส่วนดาเนินการ ดังนี้
๑. ให้ส่วนราชการกาหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้รถใช้ถนน
มีวินัยจราจรเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน
๒. ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นร่ ว มรณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นสื่ อ สาธารณะต่ า งๆ ส่ ง เสริ ม
ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายจราจร สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย กระตุ้นเตือนสร้าง
ความตระหนักในปัญหาอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี
๓. ให้ทุกหน่วยงาน สถานศึกษาและ อปท. ทุกแห่ง ส่งเสริมองค์ความรู้ในการใช้รถ
ใช้ถนนอย่างถูกวิธีโดยบรรจุไว้ในหลักสูตรและการฝึกอบรมและสนับสนุนด้านงบประมาณ
ในการดาเนินการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม
พัฒนาการจังหวัด

ประธาน

มติที่ประชุม

-๑๐๔. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย พิจารณาดาเนินการปูองปราม
ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและดาเนินการกับผู้ฝุาฝืนกระทาผิดกฎหมายตาม
ความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
๕. ให้ ถื อ ว่ า ปั ญ หาของการท าให้ มี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนเป็ น ประเด็ น
ในระเบียบวาระการประชุมประจาเดือนของจังหวัดและอาเภอ
รับทราบ
๓.๙ สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ข้อมูลเดือน มกราคม ๒๕๕7
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด)
๑. อุบัติเหตุ จานวน 42 ครั้ง เปรียบเทียบเดือนเดียวกันในปี ๒๕๕6 จานวน 6 ครั้ง
๒. ผู้บาดเจ็บ 14 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันในปี ๒๕๕๖ ไม่มีผู้บาดเจ็บ
๓. ผู้เสียชีวิต 5 ราย เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันในปี ๒๕๕6 จานวน 5 ราย
๔. ยอดสะสมของผู้เสี ยชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนช่ว งปี ๒๕๕7 เปรียบเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยของผู้เสียชีวิต ๓ ปีย้อนหลัง (ปี ๒๕๕๓, ๒๕๕๔,๒๕๕๕) นับจากเดือน
ตุลาคม ถึงเดือน กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตาม ก.พ.ร.
กาหนดร้อยละการลดลงของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
-ผู้เสียชีวิตตลอดปี (ปี ๒๕๕๓, ปี ๒๕๕๔,ปี ๒๕๕๕) เฉลี่ย ๓ ปี รวม ๕๓ ราย
-ผู้เสียชีวิตในปี 2556 (ตุลาคม ๒๕๕๕-กันยายน ๒๕๕๖) รวม 57 ราย
รับทราบ
3.๑๐ การดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณียากจน
เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานพัฒนาชุมขนจังหวัด)
สรุปผลการดาเนินการประจาปี ๒๕๕๖ จังหวัดมุกดาหาร
1. ครัวเรือนเปูาหมายตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณี
ยากจน เจ็ บ ปุ ว ย พิ ก าร อนาถา ประจ าปี ๒๕๕๖ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร มี จ านวน 93
ครัวเรือน ผลการดาเนินการสามารถยุติการให้ความช่วยเหลือแล้ว จานวน 52 ครัวเรือน
2. ครัวเรือนเปูาหมายที่อยู่ในโครงการฯ เพื่อติดตามดาเนินงานและขับเคลื่อนการ
ช่วยเหลือแก่ครัวเรือนยากจนในปี ๒๕๕๗ ต่อเนื่อง มีจานวน 41 ครัวเรือน
3. การส ารวจครัว เรือนยากจน กรณียากจน เจ็บปุว ย พิการ อนาถา ประจาปี
๒๕๕๗ จั ง หวั ด มุ ก ดาหารได้ แ จ้ ง ให้ ทุ ก อ าเภอตรวจสอบรายชื่ อ ครั ว เรื อ นยากจน
ที่ยั ง มีปั ญหาด้ านต่างๆ และไม่ไ ด้เข้ าร่ ว มโครงการในปี ๒๕๕๖ เพิ่มเติม จ านวน ๓๑
ครัวเรือน ซึ่งครัวเรือนเปูาหมายในปี ๒๕๕๗ จานวนทั้งสิ้น 72 ครัวเรือน ที่จะดาเนินการ
ให้ความช่วยเหลือต่อไป
4. กองทุน ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ยากจน เจ็ บ ปุว ย พิก าร อนาถา จั ง หวั ด มุก ดาหาร เป็ น
กองทุนหลักในการดาเนินการช่วยเหลือตามโครงการแก้ไขปัญหาข้างต้น
ขอประชาสั ม พันธ์การจัดการแข่งขันกอล์ ฟการกุศลหารายได้ให้ กับกองทุนเพื่อ
ช่วยเหลือคนยากจน เจ็บปุวย พิการ อนาถา ในวันเสาร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ขอเชิญร่วม
สมัครเข้าแข่งขัน และร่ว มบริจาคสมทบกองทุนดังกล่ าว การแข่งขันแบ่งเป็น ๒ รอบ
โดยรอบแรกเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๒.๐๐ น. และรอบบ่าย ๑๒.๓๐-๑๘.๐๐ น.
รับทราบ

ผู้แทนคลังจังหวัด

มติที่ประชุม
ผู้แทนคลังจังหวัด

มติที่ประชุม

-๑๑3..11 รายงานประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนมีนาคม
๒๕๕7 (สานักงานคลังจังหวัด)
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ ของจังหวัดมุกดาหาร คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของจังหวัด
มุกดาหารมีสัญญาณขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนจากด้านอุปทานจากภาคอุตสาหกรรม
และภาคการบริการ และด้านอุปสงค์จากการบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน
และการค้ า ชายแดน ในขณะที่ ภ าคการเกษตรกรรม และการใช้ จ่ า ยภาครั ฐ หดตั ว
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัดอัตราเงินเฟูอทั่วไป 3.87 % เศรษฐกิจด้านอุปทาน
คาดการณ์ว่ามีสัญญาณขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนจากดัช นี
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ในขณะที่ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมหดตัว
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ คาดการณ์ว่ามีสัญญาณขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน สะท้อนจากดัชนีการลงทุนภาคเอกชน การบริโภคภาคเอกชน และการค้า
ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร ในขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐหดตัว
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟูอทั่วไปของจังหวัดมุกดาหาร
ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ดี
นอกจากนี้ มีปัจจัยเสี่ยงที่อาจทาให้ภาวะเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ คือ
(๑) ราคาสินค้าและค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูง
(๒) ความผันผวนของราคาน้ามันเชื้อเพลิงและพลังงาน
(๓) อัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราแลกเปลี่ยน
(๔) ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และประเทศคู่ค้าทางเศรษฐกิจ
(๕) เสถียรภาพทางการเมือง
(๖) ภัยธรรมชาติ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมแล้ว
รับทราบ
3.12 รายงานผลตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 (สานักงานคลังจังหวัด)
1. สรุ ป ผลการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557
ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 255๗
- งบประจา ได้รับ 2,010.64 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,399.10 ล้านบาท
คิดเป็น 69.57 %
- งบลงทุน ได้รับ 568.98 ล้านบาท เปูาหมายกาหนดให้เบิกจ่าย 35%
เบิกจ่ายแล้ว 154.13 ล้านบาท คิดเป็น 27.09 %
- ภาพรวมได้รับ 2,579.62 ล้านบาท เปูาหมายกาหนดให้เบิกจ่าย 46%
เบิกจ่ายแล้ว 1,553.๒3 ล้านบาท คิดเป็น 60.21%
2. สรุปผลการเบิกจ่ายงบจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
- งบประจา ได้รับ 92.71 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2.32 ล้านบาท คิดเป็น 2.50%
- งบลงทุน ได้รับ 46.58 ล้านบาท เปูาหมายกาหนดให้เบิกจ่าย 35%
เบิกจ่ายแล้ว 0.0 ล้านบาท คิดเป็น 0.0 %
- ภาพรวมได้รับ 139.29 ล้านบาท เปูาหมายกาหนดให้เบิกจ่าย 46%
เบิกจ่ายแล้ว 2.32 ล้านบาท คิดเป็น 1.67 %
รับทราบ

ผู้แทนคลังจังหวัด

มติที่ประชุม

วัฒนธรรมจังหวัด
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
4
5

ชื่อวัด

อาเภอ

ศรีมงคลเหนือ เมืองมุกดาหาร
คาแสนสุข
นิคมคาสร้อย
มุจลินทร์
ดอนตาล
วัดปุาอรัญวาสี หนองสูง
วัดโพธิ์ศรี
ดงหลวง
รวมทั้งสิ้น

ประธาน
มติที่ประชุม

ผู้แทนโยธาธิการ
และผังเมืองฯ

มติที่ประชุม

-๑๒3.1๓ ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (สานักงานคลังจังหวัด)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0๔22.3/ว 21 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์
๒๕๕๗ ได้ก าหนดประเภทและอัตราเงินบ ารุ งการศึ กษาและค่า เล่ า เรี ยนใหม่ เพื่ อให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียนใหม่นี้ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ของปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ส าหรั บ ประเภทและอั ตราเงินบารุงการศึก ษาและค่าเล่ าเรียนใหม่ รายละเอียดอยู่ใ น
เอกสารที่แจกในที่ประชุมแล้ว
รับทราบ
๓.๑4 สรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทาบุญ สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี วิ ถี พุ ท ธ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗”
(สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด)
สุรปผลการจัดกิจกรรมฯ
จานวน
พระภิกษุ สามเณร
๑๕
๗
๑
๗
8
๙
46
๑

แม่ชี
๑
4
5

ปัจจัยที่ได้รับบริจาค
(บาท) เพื่อถวายวัด
๖,๖๖๖
๑๕,๗๙๗
๑๔,๑๑๕
12,249
๒๐,๕๗๓
69,400

ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ วันพระตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ จึงไม่มีกิจกรรมฯ
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)
การก่อสร้างพระใหญ่ฯ ปัจจุบันอยู่ในระยะที่ 3 งบประมาณก่อสร้าง 44,767,000
บาท โดยมีการเบิกจ่ายแล้ว ๕ งวด เป็นเงิน 11,191,750.00 บาท คาดว่าจะเบิกจ่าย
ได้อีก 1 งวดงาน คือ งวดงานที่ 6 จานวนเงิน 2,238,350 บาท ปัจจุบัน ผลงาน
ก่อสร้างได้ 22.63 % งานก่อสร้างเร็วกว่าแผนงาน 1.63 % และตามสัญญาฯ จะต้อง
ก่อสร้างฯ ตามแผนในระยะที่ ๓ จะต้องแล้วเสร็จในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยจะ
ได้รับการขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก ๑๕๐ วัน ตามมติ ครม. ในการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการก่อสร้างเนื่องจากการเพิ่มค่าแรง ๓๐๐ บาท
รับทราบ

ผู้แทนคลังจังหวัด

มติที่ประชุม

-๑๓3.15.2 คณะกรรมการฝ่ายจัดเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินบริจาค
(สานักงานคลังจังหวัด)
-เงินรายรับ-จ่าย ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 255๗ รายได้รวม 53,240,012.49
บาท รายจ่าย 50,287,983.39 บาท เงินคงเหลือ 2,952,029.10 บาท
-เงินบริจาคระหว่าง ๒๓ มกราคม-18 กุมภาพันธ์ 2557 รายรับ 37,154 บาท
แยกเป็น รับบริจาค 10,100 บาท และรับค่าบูชาเหรียญฯ 27,054 บาท
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ
๔.๑ กาหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/๒๕๕7
ประธาน
กาหนดการประชุมครั้งต่อไป ตรงกับวันศุกร์ที่ 2๘ มีนาคม ๒๕๕7 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒๐๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.2 การประสานงานกิจกรรมในพื้นที่อาเภอ
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
เนื่องจากมีส่วนราชการได้มีการจัดกิจกรรมในพื้นที่อาเภอ โดยประสานงานโดยตรง
ไปยังกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่ไม่มีการแจ้งให้อาเภอทราบ ทาให้การดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ของส่ ว นราชการอาจไม่ได้รับความสะดวก จึงขอให้ ส่ว นราชการ หรือหน่วยงานต่างๆ
กรุ ณาประสานงานกั บอ าเภอที่ท่ านจะดาเนิ นกิ จกรรมในอ าเภอนั้น เพื่อ อาเภอจะได้
สนับสนุนกิจกรรมของส่วนราชการให้แก่ประชาชนได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม
รับทราบ และปฏิบัติ
4.3 โครงการมหัศจรรย์สงกรานต์ ๔ แผ่นดิน สืบศิลป์อารยธรรมลุ่มน้าโขง
รองธวัชชัยฯ
จังหวัดได้รับงบประมาณ จานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาจั ดทาโครงการมหัศจรรย์สงกรานต์ ๔ แผ่ นดิน สืบศิล ป์อารยธรรมลุ่มน้าโขง
โดยจะมี การแสดงแสง สี เสี ยงบนแม่ น้าโขง ซึ่ งได้มีก ารประชุ มกับ ผู้ เกี่ ยวข้ องแล้ ว ใน
เบื้องต้น และจะขอหารือกับผู้เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.4 การจัดสัมมนาให้ความรู้เรื่อง Free Trade Area (FTA) (สานักงานการค้า
ต่างประเทศเขต ๙ มุกดาหาร)
ผอ.สนง.การค้า
ขอประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องเขตการค้าเสรี (Free Trade Area)
ต่างประเทศฯ
โดยกรมการค้าต่างประเทศได้จัดวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะการตกลง
ระหว่างไทย-เปรู ,ไทย-ชิลี และไทย-เกาหลี ในวันพุธที่ ๑๙ มีนาคม 2557 ณ โรงแรม
พลอยพาเลซ ขอเรียนเชิญหั วหน้าส่ว นราชการ และผู้ ที่ส นใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม
ซึ่งได้มีหนังสือเชิญส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยแล้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุม
เวลา ๑๒.0๗ น.
(นายเอกอุระ มีประเทศ)
นิติกรปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

