รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 3/๒๕๕7
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม ๒๕๕7
ณ ห้องประชุม ๒๐๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
**************
ผู้มาประชุม
๑. นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์
๒. นายสรสิทธ์ ฤทธิ์สรไกร
๓. นายธวัชชัย ธรรมรักษ์
๔. ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่
๕. นางสาวรัชณีวรรณ เสวกพิบูลย์
๖. นางสาวทัศพร บุญญาวานิชย์
๗. นางณิทฐา แสวงทอง
๘. นายกานต์ ธงศรี
๙. นายศุภสาร สุริยะ
๑๐. นายวิชัย เพ็ญดี
๑๑. นายเวชสุวรรณ อาจวิชัย
๑๒. นายธนาคม ไหลเจริญกิจ
๑๓. นายจิรพงษ์ แก้วมณี
๑๔. นายชัยรัช ไทยดารงเดช
๑๕. นายสันธาน สร้อยสาโรง
๑๖. นายกาพล สิริรัตตนนท์
๑๗. นายสันติ สังขรูป
๑๘. นายปกรณ์ กรรณวัลลี
๑๙. นายพรเทพ วัชกีกุล
๒๐. นางปิติพร สายบุตร
๒๑. นายวีรสัคค์ พลรดารัตน์
๒๒. นางณัฐกฤตา ดาหาร
๒๓. นางสาวจรัสศรี อิฏฐกุล
๒๔. นายทวีวัฒน์ ประสงค์ธรรม
๒๕. นางมธุรส เปรมฤทธิ์
๒๖. นายไกรสิทธิ์ ศรีสาราญ
๒๗. นายวิรฬุ ห์ ศุภกุล
๒๘. นายศุภชัย จรรยาผดุงพงศ์
๒๙. นายทีรศักดิ์ นาโสก
๓๐. นายเชิดชัย อาจวิชัย

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

๓๑. นายศิริพงษ์ มุขศรี
๓๒. นางไข่ษร ยิ่งอมรพงศ์
๓๓. นายปรีชา แนบถนอม
๓๔. นางศศกร ลออศรีสกุลไชย
๓๕. นายสุชาติ ชัยจิตร์
๓๖. นางพิมพ์สุดา มุกดากาญ
๓๗. นายขวัญชัย ธนพรไพศาล
๓๘. นายอรัญ จูถนอม
๓๙. นายวสันต์ ห่อนบุญเหิม
๔๐. นายทานุ ประกิจสุวรรณ
๔๑. นางสาวจิตรปฏิมา เทียนศรี
๔๒. นางสาวสุมาลี ภูริมนาค
๔๓. นายเชฏฐกฤท วรจันทร์
๔๔. พ.ต.อ.เอกชัย อนันตชัย
๔๕. ร.ต.ต.วุฒิศักดิ์ ธิบูรณ์บุญ
๔๖. พ.ต.ท.หญิงนภัสวรรณ อุ่นบุญ
๔๗. พ.ต.ท.ธนินท์พันธุ์ เธียรเจริญ
๔๘. นางกาญจนา ปาจริยพงษ์
๔๙. นายพิทักษ์ เมืองโคตร
๕๐. นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณไตรย์
๕๑. นายวิชาญ บางท่าไม้
๕๒. นายวงพล กงนะ
๕๓. นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
๕๔. นายร่มไม้ นวลตา
๕๕. นายสังคม เดือนเพ็ญศรี
๕๖. นายศุภกิจ นฤมิตร
๕๗. นางกัญจนา สาระรัตน์
๕๘. นายไพทูรย์ สุขต่าย
๕๙. นายอุทัย ศรีทานันท์
๖๐. นายไทยทวี ลีลาพจน์สกุล
๖๑. นายเฉลิมพล เพ็ชรรัตน์
๖๒. นายทวีศักดิ์ ชื่นปรีชา

-๒ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.ป.ป.ช.ประจาจังหวัดมุกดาหาร
คลังจังหวัดมุกดาหาร
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
แทน สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
แทน สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
แทน นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.คุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.ร้อย ตชด. ที่ 234
แทน ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
แทน ผกก.๑๐ กองบังคับการตารวจน้า
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทน ผจก.ศูนย์บริการลูกค้า TOT สาขามุกดาหาร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แทน สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน 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. นายโสภณ ยอดพรหม
๖๗. นายคณาพศ เหล่าน้อย
๖๘. นายประชา มีธรรม
๖๙. นายวสันต์ กลางประพันธ์
๗๐. นายทวี ทะนอก

ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

๗๑. นายทองสา ปริธรรมา
๗๒. นายเกษม ผ่านเมือง
๗๓. นายมนูญ แก้วแสนเมือง
๗๔. นายทศพล สุวรรณไตรย์
๗๕. นายกิมหงวน อุทัย
๗๖. นางสาววัชราภรณ์ ผิวขา
๗๗. นายอภิศักดิ์ วรรณไกรศรี
๗๘. นายชนินทร์ วงษ์คา
๗๙. นางจินตนา เอี่ยมอุตมะ
๘๐. นางสาวกุลภา โภคสวัสดิ์
๘๑. นายกมล นัยจิต
๘๒. นายประภาส ศาสตร์แก้ว
๘๓. นายพิชิต ศรีสว่าง
๘๔. นายพิทักษ์ ศรีเทียมเงิน
๘๕. นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์
๘๖. นางสาวหริรักษ์ พ่อเพียโคตร
๘๗. นายฉลอง เผ่าแก้ว
๘๘. นายทวีศักดิ์ ชีวะสุทโธ
๘๙. นายพรโรจน์ ยลพล
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. นายคาพล พิมเสน
๑๐๑. นายศุภเดช การถัก
๑๐๒. นางปิยะพร เฉลิมช่วง
๑๐๓. นายปภิณวิช ดุจเพ็ญ
๑๐๔. นางสาวจริญญา วันทาวงศ์
๑๐๕. นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม
๑๐๖. นายชูชาติ เปรมจิตร์
๑๐๗. นายโยธิน ครองยุทธ
๑๐๘. นายพิเชษฐ์ สุขสบาย
๑๐๙. นายชลวิทย์ นามจันทรา
๑๑๐. นายชาคริต นาควิเชียร

-๓ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนฯ
แทน ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
แทน ผอ. วิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
แทน ผอ.โรงเรียนมุกดาหาร
แทน ผอ.โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผอ.โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
ผอ.สนง.สกสค. จังหวัดมุกดาหาร
แทน ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.แขวงการทางมุกดาหาร
ผอ. ทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
ผอ.คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
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.
แทน วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ผอ.ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๔๒ จังหวัดมุกดาหาร
หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
ผอ. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
หน.ศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
หน.อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
หน.อุทยานแห่งชาติภูผายล
หน.ศูนย์ประสานงานปุาไม้มุกดาหาร
หน.ด่านปุาไม้มุกดาหาร

๑๑๑. นายศุภพงษ์ เฮ่ประโคน
๑๑๒. นายวิเชียร ชิณวงษ์
๑๑๓. นายรณรงค์ สินทรัพย์
๑๑๔. นายเมธี แสนวิเศษ
๑๑๕. นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
๑๑๖. นายอาชว์ ตั้งประกิจ
๑๑๗. นายพร้อมพงศ์ มาพงษ์
๑๑๘. นายวิรัตน์ พรหมลี
๑๑๙. นายคณาพศ เหล่าน้อย

-๔แทน ผอ.สนง.เลขานุการลุ่มน้าฯ
หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาภูสีฐาน
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
ที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
รกน.หน.กลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผจก.ธนาคารออมสิน
๒. ผจก.ธนาคารกรุงไทย
๓. หน.ด่านตรวจพืชมุกดาหาร
๔. หน.ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
๕. หน.ที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
๖. นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
๗. หน.อุทยานภูผาเทิบ
๘. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
๙. ประธานชมรมธนาคารมุกดาหาร
๑๐. นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
๑๑. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา
เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธาน
การประชุม กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
พิธีการก่อนการประชุม
- พิธีมอบเกียรติบัตรตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารได้ ดาเนินโครงการสถานศึกษา
สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่ อง ตั้ งวั น ที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๑ ถึงปั จจุบัน โดยกระทรวงศึกษาธิการได้กาหนด
หลักเกณฑ์วิธีการประเมินสถานศึกษาเพื่อ มอบโล่และธงโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอด
ยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น ให้แก่สถานศึกษาสังกัดละ ๑ แห่ง ซึ่งได้มีการประเมินผลฯ
สถานศึกษาในสังกัดแล้วรายงานผลการประเมินไปกระทรวงศึกษาธิการแล้ว
สาหรับสถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหารที่ขอรับการประเมินและผ่านการประเมินตาม
โครงการ ในระดับดีเด่น และระดับดี รวมจานวน ๑6 แห่ง ดังนี้
ระดับดีเด่น จานวน ๑๒ แห่ง ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านปุาเตย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ
๒. โรงเรียนบ้านดงยาง ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ
3. โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ
4. โรงเรียนบ้านนาทาม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ
5. โรงเรียนบ้านกกตูม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ
6. โรงเรียนเมืองใหม่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ
7. โรงเรียนดงหลวงวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒2

ระเบียบวาระที่ ๑

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.มห.

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

หน.สนจ.มห.

-๕8. โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒2
9. โรงเรียนอุดมวิทย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒2
10. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร สังกัดอาชีวศึกษามุกดาหาร
11. กศน. อาเภอเมืองมุกดาหาร สานักงาน กศน. จังหวัดมุกดาหาร
12 กศน. อาเภอหว้านใหญ่
สานักงาน กศน. จังหวัดมุกดาหาร
ระดับดี จานวน 4 แห่ง ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านพังคอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ
๒. โรงเรียนบ้านนาคาน้อย ๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ
3. โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฯ
๔. กศน. อาเภอดอนตาล สานักงาน กศน. จังหวัดมุกดาหาร
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนาผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาใหม่
๑) นายวิชัย เพ็ญดี ตาแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
๒) นายเชฏฐกฤท วรจันทร์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัด
3) นายทองสา ปริธรรมา ตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎร
ไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
๔) นางสาวจริญญา วันทาวงศ์ ตาแหน่ง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
๕) นายเฉลิมพล เพ็ชรรัตน์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด
จังหวัด
รับทราบ
๑.๒ การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่าง ๆ
ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๕7 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด)
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕7 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗
รายงานการประชุมมีทั้งหมด 13 หน้า ซึ่งฝุายเลขานุการได้ลงรายงานการประชุมใน
www.mukdahan.go.th แล้ว เมื่อวันที่ 1๙ มีนาคม 2557 และส่งรายงานการประชุม
ทาง Email : mukdahan_gov@hotmail.com จานวน ๖๕ หน่วยงาน มีผู้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมฯ จานวน ๖๓ ราย และไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ การจัดพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎา
ราชเจ้า” และการจัด “งานวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี ๒๕๕๗” วันจันทร์
ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ (สานักงานจังหวัด)
คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕ ให้วันที่ ๓๑ มีนาคมของทุกปีเป็น
“วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และประกาศ
ให้ข้าราชการและประชาชนประกอบพิธีถวายราชสักการะ โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ
และในวันที่ ๑ เมษายน ของทุกปีเป็นวันข้าราชการพลเรือน

มติที่ประชุม

พัฒนาการจังหวัด

มติที่ประชุม

ผอ.กกต.จ.มห.

มติที่ประชุม

ผอ.กกต.จ.มห.

-๖จังหวัดมุกดาหารกาหนดจัดพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า ”เพื่อให้ประชาชนน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทานุบารุงบ้านเมืองให้ เจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ
ศิลปวัฒนธรรม และชาติไทยธารงความเป็นเอกราชสืบมาจนปัจจุบัน บูรณาการกับ “งาน
วันข้าราชการพลเรือน” ประจาปี ๒๕๕๗ เพื่อเชิดชูเกียรติของข้าราชการพลเรือน ในวัน
จันทร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมโรงเรียนมุกดาหาร
รับทราบ
3.2 การจัดพิธี“วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ์” วันอาทิตย์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ (สานักงานจังหวัด)
คณะรั ฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๒๕ ให้วันที่ ๖ เมษายนของทุกปีเป็น
“วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”
เพื่อให้ประชาชนน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ ในวันมหามงคลแห่งการ
สถาปนามหาจั กรีบรมราชวงศ์ ซึ่งปีนี้จังหวัดได้บูรณาการจัดพิธีกับพิธีทอดผ้ าปุาสมทบ
กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในวันอาทิตย์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมโรงเรียน
มุกดาหาร และขอเรียนเชิญท่านพัฒนาการจังหวัดนาเสนอข้อมูลเรื่องกองทุนฯ เพิ่มเติม
กรมการพัฒ นาชุมชนได้ จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจน
และด้อยโอกาสในชนบท ซึ่งกองทุนดังกล่าวของจังหวัดมุกดาหารจัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2522
โดยได้ ม อบทุ น อุ ป การะแก่ เ ด็ ก ที่ ค รอบครั ว มี ฐ านะยากจน และด้ อ ยโอกาสทุ ก ปี
กระทรวงมหาดไทยจึงได้อนุมัติให้กรมการพัฒนาชุมชนจัดพิธีทอดผ้าปุาสมทบกองทุน
ดังกล่าว เพื่อนาเงินบริจาคสมทบเข้ากองทุนดังกล่าว ซึ่งปี 2557 จะมอบทุนฯ จานวน
40 ทุนๆ ละ 1,200 บาท
รับทราบ
๓.๓ การเตรี ย มการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาเป็ น การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไป พ.ศ. 255๗
(สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด)
การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาของจั ง หวั ด มุ ก ดาหารในวั น อาทิ ต ย์ ที่ ๓๐ มี น าคม
๒๕๕๗ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหารได้เตรียมความพร้อม
ในการเลื อกตั้งดังกล่ าวทุกด้ านแล้ ว ขอความร่ว มมือหั ว หน้าส่ ว นราชการทุกท่านช่ว ย
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไปเลือกตั้งในวันดังกล่าว
รับทราบ
3.๔ การสรรหาและแต่ ง ตั้ งคณะกรรมการการเลื อ กตั้ง ประจ าจัง หวัด มุ ก ดาหาร
(สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด)
เนื่องจากคณะกรรมการการเลื อกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหารชุดปัจจุบันจะครบ
วาระการดารงตาแหน่งในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดมุกดาหาร จึงออกประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกและ
แต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗
จึ ง ขอประชาสั ม พัน ธ์เชิ ญชวนบุ คคลที่มี คุณ สมบั ติและสนใจสมั ครเข้า รับการคัดเลื อ ก
โดยยื่ น ใบสมั คร และเอกสารประกอบในระหว่า งวั นที่ ๑-๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร

-๗มติที่ประชุม

หน.สนง.ปภ.จ.มห.

มติที่ประชุม

หน.สนง.ปภ.จ.มห.

รับทราบ
3.๕ การดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด)
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนกาหนดวันรณรงค์ปูองกันและลดอุบั ติเหตุ
ทางถนนช่วงสงกรานต์ ปี ๒๕๕7 ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๕7 รวม ๗ วัน
“ร่ ว มสร้ างวั ฒ นธรรมความปลอดภั ย สงกรานต์ทั่ ว ไทยไร้อุ บัติเ หตุ ” เพื่อ ลดอุ บัติ เหตุ
ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ ให้น้อยที่สุดเที ยบกับช่วงสงกรานต์ ปี ๒๕๕6 จังหวัดจึงได้มี
คาสั่งที่ 497/๒๕๕7 ลงวันที่ 13 มีนาคม ๒๕๕7 แต่งตั้งคณะกรรมการและจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗ จังหวัด
มุกดาหาร และคาสั่งที่ 498/๒๕๕7 ลงวันที่ 13 มีนาคม ๒๕๕7 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี
๒๕๕7 จั งหวัดมุกดาหาร และจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
เทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕7 จังหวัดมุกดาหาร เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดาเนินงาน
ร่วมกัน กาหนดช่วงเวลาดาเนินการเป็น ๓ ช่วง ดังนี้
๑) ช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ ๑5-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕7
๒) ช่วงการรณรงค์ ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม - ๑๐ เมษายน ๒๕๕7
๓) ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๕7
มาตรการทั่วไป ได้แก่
๑) มาตรการด้านการบริหารจัดการ
๒) มาตรการด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย
๓) มาตรการด้านยานพาหนะที่ปลอดภัย
๔) มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
๕) มาตรการด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ
มาตรการเน้นหนัก ได้แก่
1) บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
2) ควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่หรือโดยสารยานพาหนะ
3) ควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4) ควบคุมการใช้รถจักรยานยนต์ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุฯ
5) จัดพื้นที่เล่นน้าสงกรานต์ที่ปลอดภัยและไร้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
6) ในกรณีจังหวัดที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ให้ห ามาตรการหรือ
แนวทางที่เหมาะสมเพื่อดูแลความปลอดภัยทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่ผ่านเข้าออก
บริเวณจุดผ่านแดนถาวร
รับทราบ
3.6 ประกาศวาระจังหวัดมุกดาหาร “การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทาง
ถนน” เพิ่มเติม (สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด)
จังหวัดประกาศวาระ “การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน” โดยให้ทุก
ภาคส่วนดาเนินการ ดังนี้
๑. ให้ส่วนราชการกาหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้
รถใช้ถนนมีวินัยจราจร โดยให้ทุกหน่วยงานควบคุมดูแลไม่ให้เจ้าหน้าที่กระทาผิดกฎและ
วินัยจราจร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนทั่วไป

-๘๒. 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 สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ส่งเสริม
องค์ ความรู้ ในการใช้ รถใช้ ถนนอย่ างถูกวิ ธี โดยบรรจุ ไว้ใ นหลั ก สู ตรและการฝึ กอบรม
รวมทั้งสนับสนุนด้านงบประมาณในการดาเนินการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่าง
ต่อเนื่อง
๔. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย พิจารณาดาเนินการปูองปราม
กับผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและดาเนินการกับผู้ฝุาฝืนกระทาผิดกฎหมาย
ตามความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
5. ให้ถือว่าปัญหาของการทาให้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นประเด็นใน
ระเบียบวาระการประชุมประจาเดือนของจังหวัดและอาเภอ
ซึ่ ง จั ง หวั ด ได้ ป ระกาศหน่ ว ยงานที่ มี ก ารขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานวาระจั ง หวั ด
มุกดาหาร เกี่ยวกับ “การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน” เพิ่มเติม ดังนี้
ที่

หน่วยงาน

1. แขวงการทางมุกดาหาร
2. สานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
3. สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

มติที่ประชุม

หน.สนง.ปภ.จ.มห.

มติที่ประชุม

อุตสาหกรรมจังหวัด

ดาเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5








รับทราบ
3.7 สรุ ปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประจาเดือน กุมภาพัน ธ์ ๒๕๕๗
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด)
1. อุบัติเหตุ จานวน 42 ครั้ง เปรียบเทียบในเดือนเดียวกันปี 2556 จานวน 11 ครั้ง
2. จานวนผู้บาดเจ็บ 7 ราย เปรียบเทียบในเดือนเดียวกันปี 2556 จานวน 1 ราย
3. จานวนผู้เสียชีวิต 7 ราย เปรียบเทียบในเดือนเดียวกันปี 2556 จานวน 3 ราย
4. ยอดสะสมของผู้ เ สี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนปี 2556 เปรี ย บเที ย บกั บ
ค่าเฉลี่ยของผู้เสียชีวิต 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2553, 2554, 2555) นับจากเดือน ตุลาคม
ถึงกันยายนของทุกปี ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตาม ก.พ.ร.กาหนดร้อยละการ
ลดลงของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
- ผู้เสียชีวิตตลอดปี (ปี 2553, 2554, 2555) เฉลี่ย 3 ปี รวม 53 ราย
- ผู้เสียชีวิตปี 2556 (ตุลาคม 2555-กันยายน 2556) รวม 57 ราย
รับทราบ
3.8 ความคืบหน้าการพัฒนาสนามบินเลิงนกทาเป็นสนามบินพาณิชย์ (สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด)
การประชุ ม การเตรียมความพร้ อมการพัฒ นาสนามบิน เลิ งนกทาเป็ นสนามบิ น
พาณิชย์เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสาราญ อาเภอ
เลิงนกทา จังหวัดยโสธร ผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้

มติที่ประชุม

พาณิชย์จังหวัด

-๙ผลจากการประชุมและการสารวจพื้นที่ เบื้องต้นมีความเห็นตรงกันว่าควรพัฒนา
สนามบินเลิงนกทาเป็นสนามบินพาณิชย์ โดยในระยะแรก กรมการบินพลเรือนจะอนุญาต
ให้ใช้เป็นที่ขึ้น-ลง ชั่วคราว ซึ่งคาดว่าจะสามารถดาเนินการได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๗
จากนั้นจะดาเนินการเพื่อเปิดใช้เป็นสนามบินพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ ๒ ปี
รับทราบ
๓.9 สรุปผลการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระดับ
ท้องถิ่น กับเมืองคู่แฝด/เมืองคู่มิตร จังหวัดมุกดาหาร-จังหวัดกวางตรี ระหว่าง
วันที่ ๒๐-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดกวางตรี และกรุงฮานอย สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม (สานักงานพาณิชย์จังหวัด)
กิจกรรมของคณะจังหวัดมุกดาหารในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือดังกล่าว ได้แก่
1. ศึกษาดูงานเขตเศรษฐกิจพิเศษลาวบาว ซึ่งจัดตั้งเมื่อ 15 ปีที่ผ่านมาเป็นหนึ่งใน
28 เขตเศรษฐกิจพิเศษมีมูลค่าการส่งออกเป็นสัดส่วน ร้อยละ 50 โดยตั้งเปูาหมายเป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษไร้มลภาวะภายในปี 2025 และเป็นต้นแบบในด้านต่างๆ ดังนี้
1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน และสาธารณูปโภคครบครัน
1.2 การผลิ ต บุค ลากร การพัฒ นาสั ง คม สวัส ดิ ก ารสาธารณสุ ข สนามกี ฬ า
โรงเรียน การธนาคาร การเงิน
1.3 มีน โยบายสนั บ สนุ น นั ก ลงทุ น ตามคาสั่ ง นายกรั ฐ มนตรี เมื่ อ ปี 2013
ให้เขตเศรษฐกิจพิเศษลาวบาวอานวยความสะดวกให้นักลงทุนเป็นกรณีพิเศษ
1.4 ลดภาษีรายได้ร้อยละ 50 จากผลกาไร
1.5 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สินค้าที่เป็นวัตถุดิบจากต่างประเทศ
1.6 ยกเว้นภาษีนาเข้าวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในโรงงาน เช่น รถยนต์
1.7 ยกเว้นค่าเช่าที่ดินตลอดชีวิต ธุรกิจสร้างรายได้แก่ชุมชน
1.8 ปลอดค่าเช่าที่ดิน 11 ปีสาหรับโครงการอื่นๆ
1.9 ยกเว้นภาษีนักท่องเที่ยวจานวน 1 ล้านด่ง (1538 บาท) /วัน/คน
2. พบปะแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์และความร่วมด้านมือการค้า การลงทุน และ
การท่องเที่ย วระดั บท้องถิ่นเมืองคู่แฝด ซึ่งทั้งสองฝุ ายนาเสนอข้อมูล ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในฐานะเป็นจังหวัดตั้งอยู่บนระเบียง
เศรษฐกิจ EWEC ภายใต้กรอบความร่วมมือการพัฒนาร่วมกัน ได้แก่
2.1 การพัฒนาศักยภาพเมือง เศรษฐกิจ สังคม การสาธารณสุข
2.2 สนับสนุนการลงทุน ร่วมทุนการสร้างเส้นทาง
2.3 การพัฒนาการท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณีให้เข้มแข็ง
2.4 พัฒนาการขนส่ง การค้าขาย แก้ไขกฎระเบียบเพื่อเกิดประโยชน์ร่วมกัน
2.5 ปฏิบัติตามข้อตกลงประชาคมอาเซียนและตามกฎ WTO ร่วมกัน
2.6 สนับสนุนผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจาหน่ายสินค้า การเจรจา
จับคู่ธุรกิจที่จังหวัดจัดขึ้น
3. รับฟังบรรยายศักยภาพ โอกาสด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว
ศักยภาพ โอกาสการค้าไทยสู่ประเทศเวียดนาม
3.1 จุดแข็ง
-เศรษฐกิจมีวิวัฒนาการเจริญเติบโตสูง และเป็นตลาดใหญ่
-ประชากรมีกาลังซื้อมาก และแรงงานราคาถูก

-๑๐-ได้รับสิทธิเศษทางภาษีศุลกากร (GPS) หลายประเภท
-รัฐบาลส่งเสริมอุตสาหกรรมไฮเทคและการส่งออก
3.2 จุดอ่อน
-ราคาสินค้าไทยค่อนข้างสูง
-ภาษา ใช้ภาษาเวียดนามในการติดต่อสื่อสาร
3.3 โอกาส
-สินค้าไทยเป็นที่นิยม
3.4 อุปสรรค
-กฎระเบียบยุ่งยาก ไม่ชัดเจน เปลี่ยนแปลงระเบียบบ่อย
-แรงงานไม่มีฝีมือ ไม่รู้ภาษาอังกฤษ
-ขาดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
มติที่ประชุม

พัฒนาการจังหวัด

รับทราบ
3.10 การดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณียากจน
เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด)
ผู้ ว่ าราชการจั ง หวั ดได้ก าหนดยุ ทธศาสตร์ก ารแก้ไ ขปั ญหาความเดื อดร้อ นของ
ประชาชน เพื่อให้ทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นระบบ
ครอบคลุมทุกกลุ่มปัญหา ทุกพื้นที่ ไม่เกิดความซ้าซ้อน ปูองกันปัญหาที่ยังไม่เกิด และ
สามารถแก้ไขปัญหาทันเหตุการณ์ เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยนาแนวคิดจาก
สภาพปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นจากการขาดปั จ จั ย ๔ ในการด ารงชี วิ ต โดยมี ค รั ว เรื อ น
เปูาหมายจะดาเนินการช่วยเหลือในปี ๒๕๕๗ จานวนทั้งสิ้น ๗๑ ครัวเรือน และจังหวัด
มอบหมายให้ส่วนราชการเจ้าภาพหลักบูรณาการวางแผนการขับเคลื่อน ดังนี้
๑. ปัญหาด้านยารั กษาโรค หน่ว ยงานเจ้าภาพหลั กได้จัดทาแผนการช่ว ยเหลื อ
ครัวเรือนเปูาหมายโดยมอบหมายให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในพื้นที่รับผิดชอบ
ส ารวจปั ญหาด้า นสุ ข ภาพ ติด ตาม ดูแ ลรัก ษาครั ว เรื อนเปูา หมายอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และ
รายงานผลให้จังหวัดทราบผ่านสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
๒. ปัญหาด้านอาหาร หน่วยงานเจ้าภาพหลักได้ดาเนินการดังนี้
๒.๑ แจ้งให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสารวจข้อมูลความต้องการด้านอาชีพ
ของแต่ละครัวเรือน และรายงานให้จังหวัดทราบ
2.2 จัดประชุมคณะกรรมการด้านอาหารเพื่อวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของ
ครัวเรือน แล้วขับเคลื่อน ช่วยเหลือครัวเรือนให้ตรงกับความต้องการ และมอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนและช่วยเหลือตามศักยภาพแต่ละครัวเรือน
๓. ปัญหาด้านเครื่องนุ่งห่ม หน่วยงานเจ้าภาพหลักได้ดาเนินการดังนี้
3.1 หน่วยงานเจ้าภาพหลักได้ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อบูรณา
การการช่วยเหลือครัวเรือนเปูาหมาย โดยให้สารวจข้อมูลความต้องการของครัวเรือนและ
วางแผนการดาเนินงานเรียบร้อยแล้ว
3.2 การช่วยเหลือเบื้องต้นหน่วยงานเจ้าภาพได้ให้ความช่วยเหลือเป็นราย
ครัวเรือนบางส่วนแล้ว เช่น มอบเงินสงเคราะห์ครัวเรือน มอบเครื่องอุปโภค บริโภค
๔. ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย
4.1 ปี 2556 หน่วยงานเจ้าภาพหลักได้แจ้งให้ อบต./เทศบาล จัดทาแผนและ
งบประมาณในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเปูาหมายดาเนินการซ่ อมแซมที่อยู่อาศัย
และสร้างบ้าน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการให้ความช่วยเหลือ

มติที่ประชุม

พัฒนาการจังหวัด

-๑๑4.2 ครัวเรือนเปูาหมาย ปี 2557 ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดทาแผนการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนแล้ว
4.3 สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้แจ้งบัญชีรายชื่อให้ อบต./
เทศบาล สารวจข้อมูลครัวเรือนเพื่อจัดทาแผนและตั้งงบประมาณการให้ความช่วยเหลือ
ครัวเรือนในปีงบประมาณ 2557 แล้ว
รับทราบ
3.11 การคัดสรร ส่งเสริม และเผยแพร่ “ของดี” จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด)
จังหวัดมีคาสั่ง ที่ ๒๓๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดสรร ส่งเสริม และเผยแพร่ “ของดี ” จังหวัดมุกดาหาร มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด
มุกดาหาร (ด้านเศรษฐกิจ สังคม) เป็นประธานกรรมการ พัฒนาการจังหวัด เป็นกรรมการ
และเลขานุ การ มีห น้าที่ ค้นหาของดีที่เป็น จุดเด่นและเป็ นเอกลั กษณ์ของจังหวัด เพื่ อ
ส่งเสริมและพัฒนา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งได้ประชุมครั้งที่
๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงแรมริเวอร์ซิตี้ ผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้
๑. มีมติกาหนดประเภท “ของดี” ๔ ประเภท และมอบหมายเจ้าภาพหลัก คือ
๑.๑ ประเภทผลผลิตด้านการเกษตร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
1.2 ประเภทผลิตภัณฑ์ OTOP
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
๑.๓ ประเภทวัฒนธรรมและประเพณี
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
๑.๔ ประเภทแหล่งท่องเที่ยวและบริการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
โดยให้เจ้าภาพหลักแต่ละประเภทเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการ ฯ เพื่อแต่งตั้ง
ให้ทาหน้าที่คัดสรรของดีรายประเภทเสนอคณะกรรมการคัดสรร ส่งเสริม และเผยแพร่
“ของดี” จังหวัดมุกดาหาร พิจารณาต่อไป
๒. เห็นชอบ Road Map กระบวนการคัดสรร ส่งเสริม และเผยแพร่ “ของดี”
จังหวัดมุกดาหาร ๓ กระบวนการ ดังนี้
กระบวนการที่ ๑ คัดสรรของดี (ภายในกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)
กระบวนการที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุน (มีนาคม – ธันวาคม ๒๕๕๗)
กระบวนการที่ ๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (เมษายน ๒๕๕๗ – มกราคม ๒๕๕๘)
ผลการด าเนิ นงาน คณะอนุ ก รรมการแต่ ล ะประเภทได้ เ สนอรายชื่ อ ของดี ซึ่ ง
คณะกรรมการคัดสรรฯ ได้ประชุมพิจารณาคัดสรรของดีฯ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมสานักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ตามประเภทและรายชื่อ ดังนี้
๑. ประเภทผลผลิตด้านการเกษตร ๓ รายการ ได้แก่ ข้าวกล้องหอมมุก เนื้อโคขุน
หนองสูง และปลานิลอินทรีย์
๒. ประเภทผลิตภัณฑ์ OTOP ๔ รายการ ได้แก่ ตะกร้าพลาสติก ผ้าหมักโคลน เสื้อ
เย็บมือ และผ้าลายแก้วมุกดา
๓. ประเภทวัฒนธรรมและประเพณี ๔ รายการ ได้แก่ หมูหันแก่งกะเบา (อาหาร)
เทศกาลจุลกฐินมุกดาหาร (ประเพณีและพิธีกรรมความเชื่อ ) ลาผญา (ศิลปะการแสดง
พื้นบ้านและศิลปินร่วมสมัย) และสักการะสถานพระมารดาแห่งมรณะสักขีโบสถ์สองคอน
(สิ่งก่อสร้าง สถาปัตยกรรม)
๔. ประเภทแหล่งท่องเที่ยวและบริการ ๖ รายการ ได้แก่ ตลาดอินโดจีน หอแก้ว
มุกดา ภูผาเทิบ แก่งกะเบา โฮมเสตย์บ้านภู จุดชมวิววัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

-๑๒-

มติที่ประชุม

รองธวัชชัยฯ

มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

มติที่ประชุม

แผนการดาเนินงาน
๑. หน่วยงานเจ้าภาพหลักประสานบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาของดีที่รับผิดชอบ
(มีนาคม – ธันวาคม ๒๕๕๗)
๒. กิจกรรมเปิดตัวของดีจังหวัดมุกดาหาร ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
รับทราบ
3.12 การจัดงาน “สงกรานต์มุกดาหาร ๔ แผ่นดิน อินโดจีน” ประจาปี ๒๕๕๗
(ที่ทาการปกครองจังหวัด)
การจัดงานสงกรานต์มุกดาหาร ๔ แผ่นดิน อินโดจีน ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน
๒๕๕๗ มีเจ้าภาพหลัก ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลเมืองมุกดาหาร มีกิจกรรมแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๑. ถนนคนเดินด้ านหน้าตลาดอินโดจีน มีกิ จกรรมส่ งเสริมวั ฒ นธรรมประเพณี
สงกรานต์ ส่งเสริมท่องเที่ยวตลาดอินโดจีน เป็นต้น
๒. กิจ กรรมแสง สี เสี ยง โดยจะนาน้าในแม่ น้าโขงมาเป็น ต้นทุน ในการจั ดงาน
จะมีการแสดงแสง สี เสียง จากแม่น้าโขง มีน้าพุดนตรียาวประมาณ ๗๐-๑๐๐ เมตร สูง
ประมาณ ๑๐๐ เมตร ระยะเวลาการแสดงประมาณ ๒๐ นาที
นอกจากนี้ มีหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการแสดง คือ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด จัดแสดงโฟมปาร์ตี้ การแสดงของชมรม TO BE NUMBER ONE อุโมงค์น้า
ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ออกแบบโลโก้ ของการจัดงานในปีนี้ด้วย และมีการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมของ ๔ ประเทศ คือ ไทย จีน เวียดนาม และลาว
รับทราบ
3.13 การเริ่มดาเนินการในระบบ e-GP ภายหลังที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงาน
ได้ (สานักงานคลังจังหวัด)
กรมบัญชีกลางแจ้งปิดระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) เมื่อวันที่ 10 มกราคม
2557 และให้จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP สารองตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2557 ซึ่ง
ระบบ e-GP สามารถใช้ได้ปกติแล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2557 และได้เชื่อมโยงข้อมูล
ระบบ e-GP กับระบบ GFMIS ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2557 จึงให้ดาเนินการ ดังนี้
1. หน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว แต่ไม่ได้เผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างที่
เว็บไซต์ e-GP ของกรมบัญชีกลาง ให้บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนปกติ โดย
ระบบ e-GP จะแสดงหมายเหตุให้ทราบว่าประกาศดังกล่าวได้ประกาศไปแล้วในช่วงเวลา
ที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
2. ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2557 กรมบัญชีจะดาเนินการ ดังนี้
2.1 กรณี PO ที่ยังไม่เบิกจ่ายเงิ น กรมบัญชีกลางจะยกเลิ ก PO ดังกล่ าวใน
GFMIS และให้หน่วยงานจัดทา PO ใน GFMIS และเชื่อมโยงข้อมูลกับ e-GP
2.2 กรณี PO ใน GFMIS มีการเบิกจ่ายเงินไปแล้วบางรายการ กรมบัญชีกลาง
จะยกเลิกรายการและจานวนเงินที่ยังไม่เบิกจ่าย ใน GFMIS สาหรับรายการหรือจานวน
เงินที่ยกเลิก ให้หน่วยงานจัดทา PO ใน GFMIS โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ e-GP
3. กรณีหน่วยงานได้จัดทา PO โดยตรงในระบบ GFMIS และเบิกจ่ายเงินแล้ว แต่
ยังไม่ได้บันทึกรายการในระบบ e-GP กรมบัญชีกลางจะรวบรวมข้อมูลดังกล่าว และแจ้ง
ให้หน่วยงานดาเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ต่อไป
รับทราบ
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-๑๓3.๑4 สรุ ปรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร เดือนเมษายน ๒๕๕๗
(สานักงานคลังจังหวัด)
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของจังหวัดมีสัญญาณ
ขยายตัวทั้งด้านอุปทานจากภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและภาคการบริการ และด้าน
อุปสงค์จากการลงทุนภาคเอกชน และการค้าชายแดน ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชน
และการใช้จ่ายภาครัฐหดตัว ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัดอัตราเงินเฟูอทั่วไป 3.08 %
เศรษฐกิจด้านอุปทาน คาดการณ์ว่ามีสัญญาณขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน สะท้อนจากดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ คาดการณ์ว่ามีสัญญาณหดตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน สะท้อนจากดัชนีการบริโภคภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐ ในขณะที่การลงทุน
ภาคเอกชน และการค้าชายแดนจังหวัดขยายตัว
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟูอทั่วไปของจังหวัด ปรับตัวลดลง
แต่ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ดี
นอกจากนี้ มีปัจจัยเสี่ยงที่อาจทาให้ภาวะเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ คือ
(๑) ราคาสินค้าและค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูง
(๒) ความผันผวนของราคาน้ามันเชื้อเพลิงและพลังงาน
(๓) อัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราแลกเปลี่ยน
(๔) ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และประเทศคู่ค้าทางเศรษฐกิจ
(๕) เสถียรภาพทางการเมือง
(๖) ภัยธรรมชาติ
รับทราบ
๓.15 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 มีนาคม 255๗
- งบประจา ได้รับ 2,285.43 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,624.82 ล้านบาท
คิดเป็น 71.09 % ลาดับ 71 ของประเทศ
- งบลงทุน ได้รับ 641.07 ล้านบาท เปูาหมายกาหนดให้เบิกจ่าย 35%
เบิกจ่ายแล้ว 208.31 ล้านบาท คิดเป็น 32.49 % ลาดับ ๙ ของประเทศ
- ภาพรวมได้รับ 2,926.51 ล้านบาท เปูาหมายกาหนดให้เบิกจ่าย 46%
เบิกจ่ายแล้ว 1,833.13 ล้านบาท คิดเป็น 62.64 % ลาดับ 64 ของประเทศ
2. สรุปผลการเบิกจ่ายงบจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ณ วันที่ 24 มีนาคม 2557
- งบประจา ได้รับ 92.71 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 3.89 ล้านบาท คิดเป็น 4.20%
ลาดับ 74 ของประเทศ
- งบลงทุน ได้รับ 46.58 ล้านบาท เปูาหมายกาหนดให้เบิกจ่าย 35%
เบิกจ่ายแล้ว 0.0 ล้านบาท คิดเป็น 0.0 % ลาดับ 75 ของประเทศ
- ภาพรวมได้รับ 139.29 ล้านบาท เปูาหมายกาหนดให้เบิกจ่าย 46%
เบิกจ่ายแล้ว 3.89 ล้านบาท คิดเป็น 2.79 % ลาดับ 74
รับทราบ

-๑๔3.16 การจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดมุกดาหาร (สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด)
ผอ.สนง.พระพุทธฯ
สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี ๒๕47 เห็นชอบให้แต่ละจังหวัดจัดสร้างพุทธ
มณฑล โดยให้สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดไปประสานพื้นที่เพื่อจัดสร้างฯ จังหวัดได้มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสร้างพุทธมณฑล และคณะกรรมการจัดหาและตรวจสอบ
สถานที่ที่มีความเหมาะสม นาเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการเพื่อให้พิจารณา
คัดเลือกสถานที่ ซึ่งคณะกรรมการอานวยการได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ และ
มีมติคัดเลื อกพื้น ที่ปุาภูหิ นขันธ์ อาเภอเมืองฯ เป็นสถานที่ก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัด
ขอแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อโปรดทราบในเบื้องต้น และขอประชาสัมพันธุ์อีกหนึ่งเรื่อง เจ้าคณะ
จั ง หวั ดมุ ก ดาหาร และเจ้ า อาวาสวั ด รอยพระพุ ทธบาทภูม โนรมย์ กาหนดจั ด พิธี ส งน้ า
พระธาตุภูมโนรมย์ รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ และพระอังคารเพ็ญ เพื่อเป็นสิริมงคล
ในเทศกาลวันสงกรานต์ ในวันพุธที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๑7 โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทาบุญ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ จังหวัด
มุ ก ดาหาร ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7” ปฏิ ทิ น การจั ด กิ จ กรรม
ประจาเดือนเมษายน ๒๕๕7 (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด)
ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด
ปฏิทินการจัดกิจกรรมเดือนเมษายน ๒๕๕๗ มีดังนี้
๑. วันจันทร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗ ณ วัดโพธิ์ไทร ตาบลบางทรายใหญ่ อาเภอเมืองฯ
๒. วันอังคารที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ วัดแจ้ง ตาบลบ้านค้อ อาเภอคาชะอี
๓. วันจันทร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ณ วัดคาสายทอง ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองฯ
รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.18 ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้และสถานที่ศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ (ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณ
ชายแดนมุกดาหาร)
ผอ.ศูนย์ฝึกฯ
ขอประชาสัมพันธ์ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
ซึ่งเป็ น แหล่ งเรี ย นรู้ตามหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญขวน
ส่วนราชการต่างๆ ที่สนใจหรือมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย
บริเวณชายแดนมุกดาหารยินดีให้การต้อนรับ และยินดีให้บริการเป็นสถานที่จัดฝึกอบรม
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.19 การจัดการอาชีวศึกษา ไทย-เวียดนาม นาเสนอเป็นวีดิทัศน์ ประมาณ 3 นาที
(วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร)
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพฯ
ขอนาเสนอวีดีทัศน์การจัดการอาชีวศึกษาไทย-เวียดนาม ประมาณ ๓ นาที
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.20 สรุ ป ผลการด าเนิ น งานของคณะกรรมการด าเนิ น การจั ด สร้ า งพระพุ ท ธรู ป
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๓.20.๑ คณะกรรมการฝ่ายดาเนิน การก่อสร้ าง (สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด)

-๑๕โยธาธิการและผังเมืองฯ
การก่อสร้างพระใหญ่ฯ ปัจจุบันอยู่ในระยะที่ 3 งบประมาณก่อสร้าง 44,767,000
บาท โดยมีการเบิกจ่ายแล้ว ๕ งวด เป็นเงิน 11,191,750.00 บาท เหลือเบิกจ่ายอีก
๒๗ งวด ปัจจุบันผลงานก่อสร้างได้ 25 % งานก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงาน 5 % ตาม
สัญญาฯ และแผนในระยะที่ ๓ จะต้องแล้วเสร็จในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยได้รับ
การขยายระยะเวลาก่ อ สร้ า งออกไปอี ก ๑๕๐ วั น ตามมติ ครม. ในการช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประกอบการก่อสร้างเนื่องจากการเพิ่มค่าแรง ๓๐๐ บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.20.2 คณะกรรมการฝ่ายจัดเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินบริจาค (สานักงานคลังจังหวัด)
คลังจังหวัด
-เงินรายรับ-จ่าย ณ วันที่ 20 มีนาคม 255๗ รายได้รวม 53,303,300.46
บาท รายจ่าย 50,287,983.39 บาท เงินคงเหลือ 3,015,317.07 บาท
-เงินบริจาคระหว่าง 19 กุมภาพันธ์-20 มีนาคม 2557 รายรับ 63,287.97
บาท แยกเป็นรับบริจาค 54,128.97 บาท และรับค่าบูชาเหรียญฯ 9,159.00 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องอื่น ๆ
๔.๑ กาหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๔/๒๕๕7
ประธาน
กาหนดการประชุมครั้งต่อไป วันอังคารที่ 2๙ เมษายน ๒๕๕7 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒๐๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.2 การพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร
ผู้แทนอธิการบดีฯ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหารได้จัดการศึกษา ๓ สาขา คือ สาขา
การจัดการ สาขาบัญชี และสาขาเทคโนโลยีและการสื่อสาร มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
แล้ว ๑ รุ่น ซึ่งวิทยาเขตมุกดาหารเริ่มดาเนินโครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาเขตมุกดาหาร บริเวณภูผ าเจีย เมื่อประมาณ ๕ ปีที่ แล้ ว แต่การก่อสร้างประสบ
ปัญหามาก ทาให้ไม่สามารถก่อสร้างสาเร็จตามกาหนดการได้ และเกิดปัญหาในเรื่องการ
จัดการศึกษาได้เนื่องจากตามระเบียบที่เกี่ ยวข้อง วิทยาเขตต้องจัดการศึกษาในพื้นที่ของ
วิทยาเขตนั้นเอง ดังนั้น เพื่อให้วิทยาเขตมุกดาหารสามารถจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรง
ตามความต้องการของพื้นที่จังหวัด วิทยาเขตมุกดาหารและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการ
ก่ อ ตั้ ง วิ ท ยาเขตมุ ก ดาหารจึ ง ได้ ก าหนดให้ มี ก ารก่ อ สร้ า งอาคารเรี ย นชั่ ว คราวโดยใช้
งบประมาณที่ไม่ ผู ก พันกั บสั ญ ญาจ้าง และกิ จกรรมเริ่ม ต้น คือ การทอดผ้ าปุ าเพื่ อหา
งบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวดังกล่าว
นายอาชว์ฯ
ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งได้ มี ก ารประชุ ม กั น กั บ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เ พื่ อ ให้ มี ก ารจั ด
การศึกษาในวิทยาเขตมุกดาหารจึงมีมติให้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ซึ่งกระผมได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ดาเนินการก่อสร้าง และกระผมยินดีสนับสนุนเต็มที่ โดยในวันที่ ๒๙
มีนาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ก็จะมีการทอดผ้าปุาเพื่อนาเงินไปสนับสนุนการ
ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวดังกล่าว ขอเรียนเชิญทุกท่านไปทอดผ้าปุาในครั้งนี้ด้วย และ
ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๙ น. จะมีพิธีวางเสาเอกขอเรียนเชิญไปร่วมพิธี
มติที่ประชุม
รับทราบ

-๑๖๔.๓ การรณรงค์วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ (สานักงานสาธารณสุขจังหวัด)
ผู้แทนนายแพทย์ สสจ.มห. เนื่องจากจังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดน และเมื่อประมาณ ๒-๓ ปีที่ผ่านมามี
อุบัติการณ์ของโรคคอตีบเกิดขึ้น ตั้งแต่จังหวัดเลย หนองคาย นครพนม และอุบลราชธานี
แต่จังหวัดมุกดาหารไม่เกิด โดยช่วงอายุ ผู้ปุวย ตั้งแต่ ๒๐-๕๐ ปี เพื่อเป็นการปูองกันกรม
ควบคุมโรคจึงรณรงค์วั คซีนปูองกันโรคคอตีบ และในวันนี้ทีมงานสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดและโรงพยาบาลมุกดาหารได้มาให้บริการด้านหน้าห้องประชุมด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๔ การจั ดตั้ งสานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัด (สานักงานอัยการจังหวัด)
อัยการจังหวัด
คณะกรรมการอัยการได้มีประกาศ เรื่องการแบ่งหน่วยงาน และกาหนดอานาจและ
หน้าที่ของหน่วยงานภายในสานักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ กาหนด
จัดตั้งสานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด
ซึ่งส านั กงานอัย การคุ้มครองสิทธิและช่ว ยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด
มุกดาหารจัดพิธีเปิดสานักงานในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ขอเรียนเชิญ
ทุกท่านร่วมพิธีเปิดฯ และหากส่วนราชการจะประสานงานเชิญอัยการเป็นวิทยากร ขอให้
ส่งหนังสือตรงไปที่สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ ได้เลย
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.5 โครงการส่งเสริมการเพาะพันธุ์ไม้พยูงเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน (สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด)
ผู้แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรฯ ขอประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเพาะพันธุ์ กล้าไม้พยูงเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชน โดยความร่วมมือของจังหวัดมุกดาหารและมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ มีกิจกรรม
อบรมการเพาะพันธุ์กล้าไม้ การบารุงดูแลรักษาโดยเฉพาะไม้พยูง มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
จานวนไม้พยูงในปุาธรรมชาติ และเพื่อส่งเสริมให้ราษฎรได้มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
จากการเพาะกล้ า ไม้ พ ยู ง ขาย ด าเนิ น การในระหว่ า งวั น ที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๕๗
ณ สาธารณประโยชน์ประจาหมู่บ้าน ตาบลดงมอน อาเภอเมืองฯ มีพิธีเปิดกิจกรรมในวันที่
๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. โดยมีประธานมูลนิธิฯ ท่านกัลยา โสภณพาณิชย์เป็น
ประธานในพิธี ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิด สาหรับ รายละเอียดกิจกรรม และแผนที่
อยู่ในระหว่างจัดส่ง
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุม
เวลา ๑๒.0๗ น.
(นายเอกอุระ มีประเทศ)
นิติกรปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

