รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 4/๒๕๕7
เมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน ๒๕๕7
ณ ห้องประชุม ๒๐๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
**************
ผู้มาประชุม
๑. นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์
๒. นายสรสิทธ์ ฤทธิ์สรไกร
๓. นายธวัชชัย ธรรมรักษ์
๔. ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่
๕. นายตระการ คันธุ์ขะวงษ์
๖. นางสาวณัฐธิดา เฉลยฤกษ์
๗. นายไพบูลย์ ปินะถา
๘. นางณิทฐา แสวงทอง
๙. นายสมาน พั่วโพธิ์
๑๐. นายศุภสาร สุริยะ
๑๑. นายภพ ภูสมปอง
๑๒. นายเวชสุวรรณ อาจวิชัย
๑๓. นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ
๑๔. นายชัชวาล จันทอก
๑๕. นายชัยรัช ไทยดารงเดช
๑๖. นายสันธาน สร้อยสาโรง
๑๗. นายกาพล สิริรัตตนนท์
๑๘. นายอนุชา เจริญรักษ์
๑๙. นายปกรณ์ กรรณวัลลี
๒๐. นายพรเทพ วัชกีกุล
๒๑. นายกฤษฎา เสระทอง
๒๒. นายสุวิทย์ จันทรุกขา
๒๓. นายกฤตพัฒน์ ครุฑกุล
๒๔. นางบรรจง บรรจง
๒๕. นายทวีวัฒน์ ประสงค์ธรรม
๒๖. นางมธุรส เปรมฤทธิ์
๒๗. นายไกรสิทธิ์ ศรีสาราญ
๒๘. นายจิณณพิภัทร ชูปัญญา
๒๙. นางเข็มเพชร สนธิกรณ์
๓๐. นายทีรศักดิ์ นาโสก

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

๓๑. นายศิริพงษ์ มุขศรี
๓๒. นายศิริพงษ์ สีชื่น
๓๓. นางศศกร ลออศรีสกุลไชย
๓๔. นายสุชาติ ชัยจิตร์
๓๕. นางพิมพ์สุดา มุกดากาญ
๓๖. นายขวัญชัย ธนพรไพศาล
๓๗. นายอรัญ จูถนอม
๓๘. นางสาวเยาวลักษณ์ พรหมกิ่งแก้ว
๓๙. นายศรีวิทย์ วุธรา
๔๐. นายทานุ ประกิจสุวรรณ
๔๑. ว่าที่ร้อยตรี พิเชษฐ์ แก้วจินดา
๔๒. นายอินผล อะทะยศ
๔๓. นายเชฏฐกฤท วรจันทร์
๔๔. พ.ต.อ.เอกชัย อนันตชัย
๔๕. ร.ต.อ.อดิพงษ์ บุตรศาสตร์
๔๖. พ.ต.ท.หญิงนภัสวรรณ อุ่นบุญ
๔๗. นางกาญจนา ปาจริยพงษ์
๔๘. นายธีระศักดิ์ แข็งแรง
๔๙. นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณไตรย์
๕๐. นายวิชาญ บางท่าไม้
๕๑. นายวงพล กงนะ
๕๒. นายนิวัฒน์ นิ่มพิศุทธ์
๕๓. นางสุมามาลย์ สายชมภู
๕๔. นายสังคม เดือนเพ็ญศรี
๕๕. นางทิพวรรณ ตังตระกูล
๕๖. นายวิศิษฐ์ เหลืองรุ่งโรจน์
๕๗. นายองค์การ ขันธ์แก้ว
๕๘. นายอุทัย ศรีทานันท์
๕๙. นายวิมศักดิ์ รัชอินทร์
๖๐. นายทวีศักดิ์ ชื่นปรีชา
๖๑. นายกิตติศักดิ์ ทวีโคตร
๖๒. นายวัฒนา คงแก้ว
๖๓. นายบุญมาก พ่ออมาตย์
๖๔. นายประชา มีธรรม
๖๕. นายทวี ทะนอก
๖๖. นางสาวเพียงใจ ราชกุล
๖๗. นางสาวสร้อย สกุลเด็น
๖๘. นายมนูญ แก้วแสนเมือง
๖๙. นายจักรกฤษณ์ พูนดี
๗๐. นายกิมหงวน อุทัย

-๒ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.ป.ป.ช.ประจาจังหวัดมุกดาหาร
คลังจังหวัดมุกดาหาร
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
แทน สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
แทน สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
แทน นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
แทน ผจก.ธนาคารออมสิน
ผู้อานวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.คุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.ร้อย ตชด. ที่ 234
แทน ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทน ผจก.ศูนย์บริการลูกค้า TOT สาขามุกดาหาร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ประมงจังหวัดมุกดาหาร
แทน ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
แทน เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แทน สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
หน.สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
แทน หน.ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
ผอ.สนง.กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนฯ
แทน ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
แทน ผอ. วิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

๗๑. นายทรงวุฒิ โยวบุตร
๗๒. นางสาววัชราภรณ์ ผิวขา
๗๓. นายอภิศักดิ์ วรรณไกรศรี
๗๔. นายสายันต์ บุญลี
๗๕. นายกมล นัยจิต
๗๖. นายพิชิต ศรีสว่าง
๗๗. นายพิทักษ์ ศรีเทียมเงิน
๗๘. นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์
๗๙. นางสาวจริยา ถานัน
๘๐. นายฉลอง เผ่าแก้ว
๘๑. นายทวีศักดิ์ ชีวะสุทโธ
๘๒. นายสุดเขต จันทรสาขา
๘๓. นางสาววิลาสินี สิงหภักดี
๘๔. นายเขมทัต อาชวธารง
๘๕. พ.อ.บุญมี ชนะรักษ์
๘๖. พ.ท.สันติชัย แสงอรุณ
๘๗. พ.จ.อ.อาคม เข็มเพชร
๘๘. นายแสงทอง อนันตภักดิ์
๘๙. นายสมจิตร ศิริภูธร
๙๐. นายกานต์ สุวรรณพันธ์
๙๑. นายสามารถ สุมนารถ
๙๒. นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง
๙๓. นายศุภเดช การถัก
๙๔. นางประนอม อุทารักษ์
๙๕. นางสาวจริญญา วันทาวงศ์
๙๖. นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม
๙๗. นางศิริพร เศษแสงศรี
๙๘. นายโยธิน ครองยุทธ
๙๙. นายมณเฑียร วิริยะพันธุ์
๑๐๐. นายพิเชษฐ์ สุขสบาย
๑๐๑. นายชลวิทย์ นามจันทรา
๑๐๒. นายชาญชัย งามเจริญ
๑๐๓. นายฐิติกร เงาะปก
๑๐๔. นายศุภพงษ์ เฮ่ประโคน
๑๐๕. นายวิเชียร ชิณวงษ์
๑๐๖. นายรณรงค์ สินทรัพย์
๑๐๗. นายเมธี แสนวิเศษ
๑๐๘. นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง

-๓แทน ผอ.โรงเรียนมุกดาหาร
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ผอ.โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ผอ.โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
แทน ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.แขวงการทางมุกดาหาร
ผอ. ทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
การค้าภายในจังหวัดมุกดาหาร
แทน หน.สนง.พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง. การค้าต่างประเทศเขต ๙ มุกดาหาร
แทน สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.นพค.ที่ ๒๔
แทน ผบ.หมู่เรือที่ 3 นรข.
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
หน.สถานีไฟฟูาแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
ผอ. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
แทน หน.ศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
หน.อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
หน.อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
หน.อุทยานแห่งชาติภูผายล
หน.ศูนย์ประสานงานปุาไม้มุกดาหาร
ผอ.สนง.บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙
แทน หน.ด่านปุาไม้มุกดาหาร
แทน ผอ.สนง.เลขานุการลุ่มน้าฯ
หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาภูสีฐาน
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร

๑๐๙. นายอาชว์ ตั้งประกิจ
๑๑๐. นายพร้อมพงศ์ มาพงษ์
๑๑๑. นายวิรัตน์ พรหมลี
๑๑๒. นายธงชัย โสดา

-๔ที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
หน.กลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผอ.สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
๒. ผจก.ธนาคารกรุงไทย
๓. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดมุกดาหาร
๔. หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
๕. หน.ด่านตรวจพืชมุกดาหาร
๖. หน.ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
๗. หน.สนง.สภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
๘. ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ
๙. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร
๑๐. ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดมุกดาหาร
๑๑. หน.ที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
๑๒. นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
๑๓. ผอ.คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
๑๔. ผอ.ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๔๒ จังหวัดมุกดาหาร
๑๕. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
๑๖. ประธานชมรมธนาคารมุกดาหาร
๑๗. นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
๑๘. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา
เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธาน
การประชุม กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
พิธีการก่อนการประชุม
1. พิธีมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวของเจ้าหน้าที่พิทั กษ์ป่าของอุทยานแห่งชาติ
ภูผาเทิบ (อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ)
รายการเงินทดแทนที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช รวบรวมและมอบให้
ทายาทนายพิพัฒน์ กลางประพันธ์ พนักงานราชการ ประจาอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ซึ่ง
เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ดังนี้
-เงินสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช จานวน 200,000 บาท
-เงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ จานวน 599,616 บาท
-เงินค่าจัดการศพ จานวน 31,230 บาท
-เงินสวัสดิการของสานักอุทยานแห่งชาติ จานวน 50,000 บาท
-เงินสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปุาไม้ จานวน 10,000 บาท และ
-เงิน ช่ ว ยเหลื อตามระเบีย บกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้ ว ยเงิ นช่ว ยเหลื อการ
ปฏิบัติงานในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ พ.ศ. 2543 จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 910,846 บาท

-๕2. พิธีมอบเกียรติบัตรการปฏิบัติงานลดอัตราการเกิดอุบติเหตุของประชาชนเป็นศูนย์
ในการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด)
-จานวน ๒ รางวัล ได้แก่ อาเภอดงหลวง และอาเภอหว้านใหญ่
3. พิ ธี ม อบเครื่ อ งหมายมาตรฐานฝี มื อ แรงงาน (ศู น ย์ พั ฒ นาฝี มื อ แรงงานจั ง หวั ด
มุกดาหาร)
-บริษัท ธนาพรพรรณ การาจ จากัด
ระเบียบวาระที่ ๑

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.มห.

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

มติที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนาผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาใหม่
๑) นายไพฑูรย์ ปินะถา ตาแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลื อทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
๒) นายอินผล อะทะยศ ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
3) นางทิพวรรณ ตังตระกูล ตาแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
4) นายอนุชา เจริญรักษ์ ตาแหน่ง นายอาเภอดงหลวง
รับทราบ
๑.๒ การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่าง ๆ
ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕7 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด)
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/๒๕๕7 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม ๒๕๕๗
รายงานการประชุมมีทั้งหมด ๑๖ หน้า ฝุายเลขานุการได้ลงรายงานการประชุมใน
www.mukdahan.go.th แล้ว เมื่อวันที่ 22 เมษายน ๒๕๕7 และได้จัด ส่งรายงานการ
ประชุมทาง Email: mukdahan_gov@hotmail.com จานวน ๖๕ หน่วยงาน มีผู้ตรวจ
สอบรายงานการประชุมฯ จานวน ๖๓ หน่วยงาน และมีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ
จานวน ๑ หน่วยงาน คือ สานักงานการค้าภายในจังหวัดมุกดาหาร ฝุายเลขานุการได้แก้ไข
เรียบร้อยแล้ว
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม ๒๕๕๗
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ การจัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน “วันฉัตรมงคล” วันจันทร์ที่
5 พฤษภาคม ๒๕๕๗ (สานักงานจังหวัด)
เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ของทุกปี นับเป็นวาระมหามงคลครบรอบ
ปีแห่งการเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ทรงตรากตราพระวรกาย บาเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อพสก
นิ ก รชาวไทย ตามพระปฐมบรมราชโองการว่ า “เราจะครองแผ่ น ดิ น โดยธรรม เพื่ อ
ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” เพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมแสดง
ความจงรักภักดี จังหวัดได้กาหนดจัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน “วันฉัตร
มงคล” ในวันจันทร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ
หอประชุมโรงเรียนมุกดาหาร
รับทราบ

-63.2 โครงการมอบกรรมสิ ท ธิ์ แ ละไถ่ ชี วิ ตโค-กระบื อ เพื่ อ เฉลิ ม พระเกีย รติ สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญ
พระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ (สานักงานปศุสัตว์จังหวัด)
ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัด
กรมปศุสัตว์ได้จัดทาโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรง
เจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยจังหวัดมุกดาหาร (สานักงาน
ปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด ) ได้ ก าหนดจั ด โครงการดั ง กล่ า ว ระหว่ า งเดื อ นเมษายนถึ ง วั น ที่ ๕
พฤษภาคม ๒๕๕8 จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อ นาไปจัดซื้อ ไถ่ชีวิตโคกระบือ โดยมีเปูาหมาย จานวน ๖๐ ตัว (โคตัวละ 25,000 บาท กระบือ ตัวละ 27,000
บาท) แล้วนาไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ยืมเลี้ยงเพื่อการ
ผลิต ตามระเบียบโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตกรตามพระราชดาริ
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.3 การดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณียากจน
เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด)
ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด
สรุปการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
กรณียากจน เจ็บปุวย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือน เมษายน 2557
1. สานักงานท้องถิ่นจังหวัด มอบบ้านให้แก่ นางไล บุญเลิศ บ้านเลขที่ 188 บ้าน
ดงมอน หมู่ที่ 1 ตาบลดงมอน อาเภอเมืองฯ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557
ข้อมูลครัวเรือน นางไล บุญเลิศ อายุ 69 ปี มีสมาชิกในครัวเรือน 5 คน ชาย 2
คน หญิง 3 คน ไม่ได้ประกอบอาชีพเนื่องจากสูงอายุ สุขภาพไม่แข็งแรง และมีลูกสาว คือ
นางเทวา สุพร อายุ 39 ปี ปุวยเป็นโรคเบาหวาน
สภาพปัญหา :
1. ปัญหาด้านอาหาร : อาชีพไม่มั่นคง มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ
2. ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย : สภาพบ้านไม่มั่นคง ทรุดโทรม บ้านคับแคบ แออัดมี
สมาชิกในครัวเรือนมาก มีการจัดบ้านเรือนไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่มหี ้องน้าต้องใช้บ้านญาติ
ความต้องการความช่วยเหลือ : หลานชาย ด.ช. ณรงค์เดช สุพร อายุ 13 ปี
จบการศึกษา ป.6 ประสงค์อยากเรียนต่อ กศน. พร้อมฝึกอบรมอาชีพซ่อมรถจักรยานยนต์
เพื่อหารายได้เพิ่มเติม
หน่วยงานให้ความช่วยเหลือ :
1. พัฒนาชุมชนอาเภอเมืองมุกดาหารและเทศบาลตาบลดงมอน ส่งเสริมการจัดทา
บัญชีครัวเรือน ฝึกอบรมการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต ศึกษา
ดูงานครัวเรือนต้นแบบการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มอบเงินช่วยเหลือ
ครัวเรือน จานวน 500 บาทและข้าวสาร จานวน 1 ถุง
2. ปศุสัตว์อาเภอเมืองมุกดาหารมอบไก่พันธุ์ไข่ให้แก่ครัวเรือน จานวน 10 ตัว
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดงมอนให้ความรู้การรักษาสภาพแวดล้อมใน
ครัวเรือน และรักษาสุขภาพของครัวเรือน
4. อาเภอเมืองมุกดาหาร/เหล่ากาชาดจังหวัด/ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
มอบผ้าห่มเครื่องนุ่งห่มแก่ครัวเรือน
5. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบลดงมอนส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเสริม

มติที่ประชุม

หน.สนง.ปภ.จ.มห.

มติที่ประชุม

-76. ส านั กงานพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์จั งหวัดมอบเงินช่ว ยเหลื อ
ครัวเรือนกรณีฉุกเฉิน จานวน 2,000 บาท
7. เทศบาลตาบลดงมอน/เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารให้ความช่วยเหลือในการ
สร้างที่อยู่อาศัย
8. ชาวบ้าน/คนในชุมชนร่วมแรงในการก่อสร้างบ้านแก่ครัวเรือน
2. ส านั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด ได้ ม อบเงิ น
ช่ว ยเหลื อครั ว เรื อนกรณี ฉุก เฉิน จานวน 2,000 บาท ให้ แก่ ครัว เรือ นเปูาหมายตาม
โครงการฯ จานวน 71 ครัวเรือน ครบทุกครัวเรือนแล้ว
3. สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนด้านเครื่องนุ่งห่ม เช่น ผ้าห่ม เสื้อยืด ผ้าถุง กางเกง ผ้าขาวม้า อย่างละ 2
ชิ้ น แล้ ว จ านวน 37 ครั ว เรือน ในพื้นที่อ าเภอหว้านใหญ่ และเมื่อวัน ที่ 25 มีนาคม
2557 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม/มอบปัจจัยด้านเครื่องนุ่งห่มแก่ครัวเรือน น.ส.รินรดา คาปัน
น.ส.อุดม บุญรส และนายเกิน พาลึก
4. สานักงานปศุสัตว์จังหวัด มอบไก่พันธุ์ไข่แก่ครัวเรือนยากจน 150 ตัว จานวน
15 ครัวเรือนๆ ละ 10 ตัว
5. สานักงานพาณิชย์จังหวัด ได้ช่วยเหลือครัวเรือนยากจนที่ขอรับการช่วยเหลือ
ด้านอาหาร และต้องการฝึกอาชีพเพิ่มเติม 1 ครัวเรือน คือ นายประดิษฐ์ พะยอม อายุ
56 ปี บ้านเลขที่ 36 บ้านหนองบง ตาบลหนองเอี่ยน อาเภอคาชะอี ซึ่งต้องการเงินทุน
ในการขายของเบ็ดเตล็ด
รับทราบ
3.4 สรุ ป ผลการฝึ ก ซ้ อ มแผนป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ระดั บ กลุ่ ม จั ง หวั ด
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (อั ค คี ภั ย ในอาคารสู ง และอาคารขนาดใหญ่ )
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด)
เมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
มุกดาหาร ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 7 สกลนคร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
เอกชน รัฐวิส าหกิจ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น มูล นิธิ เครือข่ายด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม ฝึกซ้อม
แผนปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ระดั บ จั ง หวั ด และระดั บ กลุ่ ม จั ง หวั ด ประจ าปี
งบประมาณ 2557 (อัคคีภัยในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่) ภาคเช้าฝึกซ้อมแผนบน
โต๊ะ (Table Top Exercise) และภาคบ่ายฝึกซ้อมแผนเต็มรูปแบบ (Full scale
Exercise) ณ โรงพยาบาลมุกดาหาร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม
การฝึ ก ซ้ อ มแผนฯ โดยเฉพาะหน่ ว ยงานหลั ก เช่ น สาธารณสุ ข จั ง หวั ด 20 คน,
โรงพยาบาล 200 คน, สถานีตารวจ 30 คน, อาสาสมัคร/มูลนิธิ 10 คน, ตชด. 20 คน,
เทศบาลตาบล(อปพร./OTOS) 10 แห่ง 150 คน, อบต.(อปพร./OTOS) 10 แห่ง 150
คน เทศบาลเมือง 70 คนและประชาชนในบริเวณใกล้โรงพยาบาล โดยผลการฝึกซ้อม
แผนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
รับทราบ

หน.สนง.ปภ.จ.มห.

มติที่ประชุม

หน.สนง.ปภ.จ.มห.

-83.5 สรุปผลการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี
๒๕๕๗ จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด)
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2557 รวม 7 วัน
-อุบัติเหตุ 29 ครั้ง (ปี 2556 จานวน 35 ครั้ง) ลดลง 6 ครั้ง คิดเป็น 17.14%
-ผู้บาดเจ็บ 29 ราย (ปี 2556 จานวน 35 ราย) ลดลง 6 ราย คิดเป็น 17%
-เสียชีวิต 3 ราย (ปี 2556 จานวน 4 ราย) ลดลง 1 ราย คิดเป็น 25%
อาเภอที่เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่
-อ.เมืองมุกดาหาร จานวน 15 ครั้ง คิดเป็นร้อย 58.62
-อ.นิคมคาสร้อย จานวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อย 13.79
-อ.ดอนตาล
จานวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อย 13.79
-อ.คาชะอี
จานวน 3 ครั้ง คิดเป็นร้อย 10.34
-อ.หนองสูง
จานวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อย 3.45
อาเภอที่มีผู้เสียชีวิต ได้แก่
-อ.นิคมคาสร้อย จานวน 1 ราย คิดเป็นร้อย 33.33
-อ.คาชะอี
จานวน 1 ราย คิดเป็นร้อย 33.33
-อ.เมืองมุกดาหาร จานวน 1 ราย คิดเป็นร้อย 33.33
อาเภอที่มีผู้บาดเจ็บ ได้แก่
-อ.เมืองมุกดาหาร จานวน 12 ราย คิดเป็นร้อย 55.17
-อ.ดอนตาล
จานวน 5 ครั้ง คิดเป็นร้อย 17.24
-อ.นิคมคาสร้อย จานวน 4 ราย คิดเป็นร้อย 13.79
-อ.คาชะอี
จานวน 3 ราย คิดเป็นร้อย 10.34
-อ.หนองสูง
จานวน 1 ราย คิดเป็นร้อย 3.45
จานวนเรียกตรวจยานพาหนะสูงสุด รวม 7 วัน จานวน 47,652 คัน ดังนี้
1. รถปิกอัพ
จานวน 12,566 คัน (ปี 2556 จานวน 10,820 คัน)
2. รถมอเตอร์ไซค์ จานวน 10,019 คัน (ปี 2556 จานวน 12,225 คัน)
3. รถเก๋ง/แท็กซี่ จานวน 9,377 คัน (ปี 2556 จานวน 7,562 คัน)
จานวนผู้ถูกดาเนินคดีตามมาตรการสูงสุด รวม 7 วัน จานวน 1,721 คัน ดังนี้
1. ไม่มีใบขับขี่
จานวน 592 ราย (ปี 2556 จานวน 528 ราย)
2. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย จานวน 380 ราย (ปี 2556 จานวน 333 ราย)
3. ไม่สวมหมวกนิรภัย
จานวน 378 ราย (ปี 2556 จานวน 615 ราย)
รับทราบ
3.6 สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประจาเดือน มีนาคม ๒๕๕๗
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด)
1. เกิดอุบัติเหตุ
จานวน 46 ครั้ง
2. ผู้บาดเจ็บ(Admit)
จานวน 15 ราย
3. ผู้เสียชีวิต
จานวน 6 ราย
4. ยอดสะสมของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของปี 2557 เปรียบเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยของผู้เสียชีวิต 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2554, 2555, 2556) นับจากเดือน ตุลาคม
ถึงเดือน กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตาม ก.พ.ร.กาหนดร้อย
ละการลดลงของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

-9-ผู้เสียชีวิตตลอดปี (ปี 2554, 2555, 2556) เฉลี่ย 3 ปีรวม 54 ราย
-ผู้เสียชีวิตในปี 2557 (ตุลาคม 2556-กันยายน 2557) รวม 32 ราย
รับทราบ
3.7 การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน(สานักงาน
คลังจังหวัด)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว21 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์
2557 ได้ก าหนดประเภทและอัตราเงินบ ารุ งการศึ กษาและค่า เล่ า เรี ยนใหม่ เพื่ อให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียนใหม่ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
เนื่องจากยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวการศึกษาของบุตรตามอัตราที่
กาหนดเพิ่มและรายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสารธารณูปโภค และค่าบารุงสุขภาพ จึงได้
กาหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1. กรณีผู้มีสิทธิใช้สิทธ์การเบิกเงินสวัสดิการฯ สาหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2556 ไปแล้ว หากพิจารณาพบว่ามีสิทธิเบิกเพิ่ม ให้แจ้งผู้มีสิทธิมายื่นขอใช้สิทธิ ใน
ส่วนที่เพิ่มโดยใช้สาเนาภาพถ่ายหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาของภาคเรียนดังกล่าว
พร้อมใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ 7223) ข้อ 5 เฉพาะส่วนที่
ขาดจากสิทธิ มายื่นขอใช้สิทธิเบิกจากส่วนราชการเจ้าสังกัด
**สิ ทธิส่ ว นเพิ่มคานวณจากอัตราใหม่ทั้ งปีการศึกษาหั กด้ว ยอัตราที่เบิกจ่ายค่ า
การศึกษาไปแล้วในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เบิกเพิ่มส่วนที่ขาดอยู่จากสิทธิทั้งปี
การศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์ใหม่**
2. กรณีผู้มีสิทธิยังไม่ได้ยื่นขอใช้สิทธิเบิกค่าการศึกษาของบุตรในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2556 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการฯ ขอให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว390 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552
3. รายการค่าสาธารณูปโภค ที่ไม่อนุญาตให้นามาเบิกจ่ายจากทางราชการ ได้แก่
ค่าน้า ค่าไฟ (ค่าห้องเรียนปรับอากาศ ค่าสาธารณูปโภค ห้องเรียนปรับอากาศ ฯลฯ) ค่า
โทรศัพท์ ค่ารถบริการ
4. ยกเลิกรายการ ค่าบารุงสุขภาพ ที่กาหนดเป็นข้อยกเว้นที่ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
กรณีสถานศึกษาของทางราชการ ให้ยกเลิกรายการนี้ออกจากรายการเงินบารุงการศึกษา
ในสถานศึกษาของทางราชการ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งสถานศึกษาของทาง
ราชการและสถานศึกษาเอกชน
รับทราบ
3.8 สรุปรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดมุ กดาหาร เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
(สานักงานคลังจังหวัด)
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหาร คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจังหวัด
มุกดาหารมีสัญญาณขยายตัวทั้งด้านอุปทานจากภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม
รวมทั้งด้านอุปสงค์จากการลงทุนภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐ และการค้าชายแดน
ในขณะที่ภาคการบริการและการบริโภคภาคเอกชนหดตัว ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ
จังหวัดอัตราเงินเฟูอทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.34
เศรษฐกิจด้านอุปทาน คาดการณ์ว่ามีสัญญาณขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดือน
เดียวกันของปีก่อน สะท้อนจากดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม
ในขณะที่ภาคการบริการหดตัว

มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

มติที่ประชุม

ผอ.สนง.ทรัพยากรฯ

มติที่ประชุม

-๑0เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ คาดการณ์ว่ามีสัญญาณขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดือน
เดียวกันของปีก่อน สะท้อนจากดัชนีการลงทุนภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐ และการค้า
ชายแดนจังหวัด ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชนหดตัว
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟูอทั่วไปของจังหวัดมุกดาหาร
ปรับตัวลดลงแต่ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ดี
นอกจากนี้ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะทาให้ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดไม่เป็นไปตามที่
คาดไว้ คือ
(1) เสถียรภาพทางการเมือง
(2) ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และประเทศคู่ค้าทางเศรษฐกิจ
(3) ความผันผวนของราคาน้ามันเชื้อเพลิงและพลังงาน
(4) ราคาสินค้าและค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูง
(5) อัตราดอกเบี้ย
รับทราบ
๓.9 รายงานผลตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ (สานักงานคลังจังหวัด)
1. สรุ ป ผลการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557
ณ วันที่ 21 เมษายน 255๗
- งบประจา ได้รับ 2,380.87 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,902.38 ล้านบาท
คิดเป็น 79.9 % ลาดับ 60 ของประเทศ
- งบลงทุน ได้รับ 697.75 ล้านบาท เปูาหมายกาหนดให้เบิกจ่าย 70%
เบิกจ่ายแล้ว 302.35 ล้านบาท คิดเป็น 43.33 % ลาดับ 7 ของประเทศ
- ภาพรวมได้รับ 3,078.61 ล้านบาท เปูาหมายกาหนดให้เบิกจ่าย 70%
เบิกจ่ายแล้ว 2,204.73 ล้านบาท คิดเป็น 71.61 % ลาดับ 46 ของประเทศ
2. สรุปผลการเบิกจ่ายงบจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ณ วันที่ 21 เมษายน 2557
- งบประจา ได้รับ 92.71 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 6.81 ล้านบาท คิดเป็น 7.34%
ลาดับ 74 ของประเทศ
- งบลงทุน ได้รับ 46.58 ล้านบาท เปูาหมายกาหนดให้เบิกจ่าย 70%
เบิกจ่ายแล้ว 14.72 ล้านบาท คิดเป็น 31.61% ลาดับ 17 ของประเทศ
- ภาพรวมได้รับ 139.29 ล้านบาท เปูาหมายกาหนดให้เบิกจ่าย 70%
เบิกจ่ายแล้ว 21.53 ล้านบาท คิดเป็น 15.45% ลาดับ 39
รับทราบ
๓.10 โครงการนาไม้พะยูงเชิงคุณภาพ คืนสู่ถิ่นมุกดาหาร (สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด)
จังหวัดมุกดาหารร่ว มกับมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ จัดทาโครงการนาไม้พะยูงเชิง
คุณภาพคืนสู่ถิ่นมุกดาหาร เพื่อนาไม้พะยูงแจกจ่ายให้แก่ชาวจังหวัดมุกดาหารนาไปปลูก
ในพื้นที่สาคัญของจังหวัด เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพปุาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัด
และสร้างจิตสานึกให้ประชาชนรักและหวงแหน เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
รับทราบ

-๑13.11 สรุ ป ผลการอบรมแกนน าเครื อ ข่า ยและสถานประกอบการ เพื่ อป้ องกัน และ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร บูรณาการกับการส่งเสริมให้
สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ประจาปี ๒๕๕๗ (สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด)
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ จังหวัดได้จัด ฝึกอบรมแกนนาเครือข่ายและสถาน
ประกอบการ เพื่อปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารบูรณาการ
กับการส่งเสริมให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ปี ๒๕๕๗ ณ โรงแรมมุกดาหาร
แกรนด์ อ.เมืองมุกดาหาร กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ ผู้นาชุมชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ เครือข่ายด้านสตรี แกนนาสภาเด็กและเยาวชน ผู้แทนบริษัท /ห้าง/
ร้าน ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ โรงแรม รีสอร์ท ผู้ประกอบการหอพัก
และองค์กรเครือข่ายคนพิการ จานวน ๑๓๕ คน เพื่อให้ความรู้เรื่องกฎหมายการจ้างงาน
ในสถานประกอบการตามพระราชบั ญญั ติ ส่ ง เสริม พัฒ นาคุณ ภาพชีวิ ตคนพิ การ พ.ศ.
๒๕๕๐ และการเฝูาระวังการค้ามนุษย์ในสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติการ
ปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ การดาเนินงานปูองกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ และการสร้างเครือข่ายเฝูาระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในจังหวัด โดยการ
แบ่งกลุ่มย่อย เพื่อระดมความคิดหาแนวทางการเฝูาระวัง/ปูองกันการค้ามนุษย์ กระตุ้นให้
สังคมรู้ถึงสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ สร้างความตระหนักให้เห็นถึง ผลกระทบจาก
ปัญหาการค้ามนุษย์ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น เพื่อหาแนวทางการปูองกันปัญหาการค้า
มนุษย์ร่วมกัน และสร้างจิตสานึกของสังคม ชุมชน คนในพื้นที่ ผู้แทนบริษัทห้างร้าน และ
ผู้ประกอบการหอพัก ร่วมเป็นเครือข่ายเฝู าระวัง/ปูองกันการค้ามนุษย์ ปูองกันการถูก
ล่อลวง
รับทราบ

ผู้แทน พมจ.มห.

มติที่ประชุม

3.12 โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทาบุญ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ จังหวัด
มุ ก ดาหาร ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7” ปฏิ ทิ น การจั ด กิ จ กรรม
ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๕7 (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด)
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กาหนดจัดกิจกรรมตามโครงการทั้งสิ้ น ๑๗ ครั้ง/วัด โดย
ได้มีการดาเนินการมาแล้ว จานวน ๗ ครั้ง ดังนี้

วัฒนธรรมจังหวัด
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ชื่อวัด

อาเภอ

ศรีมงคลเหนือ
เมืองมุกดาหาร
คาแสนสุข
นิคมคาสร้อย
มุจจลินทร์
ดอนตาล
ปุาอรัญวาสี
หนองสูง
โพธิ์ศรี
ดงหลวง
ทรายทอง
หว้านใหญ่
แจ้ง
คาชะอี
รวมทั้งสิ้น

จานวน
พระภิกษุ สามเณร
๑๕
๗
๑
๗
๘
๙
๙
๑๓
๖๗
๑

แม่ชี
๑
๔
๕

ปัจจัยที่ได้รับบริจาค
(บาท)
๖,๖๖๖
๑๕,๗๙๗
๑๔,๑๑๕
๑๒,๒๔๙
๒๐,๕๗๓
๑๓,๘๕๔
๑๖,๙๒๑
๑๐๐,๑๗๕

-๑2ปฏิทินการจัดกิจกรรมเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ มีดังนี้
สถานที่/
จานวนชุมชน/
อาเภอ
ครัวเรือน

วัน เดือน ปี
อังคาร

๖

พฤษภาคม

๒๕๕๗

วัดเหล่าต้นยม

จานวน ๑ หมูบ่ ้าน คือ
ม.๙ จานวน ๒๓๙ ครัวเรือน

พุธ

๒๑

พฤษภาคม

๒๕๕๗

วัดโพธิ์ไทร

จานวน ๔ หมูบ่ ้าน คือ
ม.๑, ม.๒, ม.๓ และ
ม.๑๓ รวม ๕๓๗ ครัวเรือน

พุธ

๒๘

พฤษภาคม

๒๕๕๗

วัดศิลาวิเวก

จานวน ๒ หมูบ่ ้าน คือ
ม.๑ และ ม.๒ รวม ๒๓๐
ครัวเรือน

มติที่ประชุม

ผอ.สนง.พระพุทธฯ

มติที่ประชุม

ผอ.ธกส.จังหวัด

มติที่ประชุม

เจ้าภาพ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม/อาเภอนิคมคาสร้อย/อบต.หนองแวง/กานัน
ผู้ใหญ่บ้านในตาบลหนองแวง/สถานศึกษาในพื้นที่ตาบล
หนองแวง/สภาวัฒนธรรมตาบลหนองแวง
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร/สานักงาน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร/ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนจังหวัดมุกดาหาร/กศน.อาเภอเมืองมุกดาหาร/
อาเภอเมืองมุกดาหาร/อบต.บางทรายใหญ่/กานัน
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตาบลบางทรายใหญ่/สถานศึกษาใน
พื้นที่ ต.บางทรายใหญ่/สภาวัฒนธรรมตาบลบางทราย
ใหญ่
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
มุกดาหาร/สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร/
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร/อาเภอดอนตาล/
อบต.บ้านแก้ง/กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในตาบลบ้านแก้ง/
สถานศึกษาในพื้นที่ตาบลบ้านแก้ง/สภาวัฒนธรรมอาเภอ
ตาบลบ้านแก้ง

รับทราบ
3.13 การจัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสาคัญ
ของโลก ประจาปี ๒๕๕๗ (สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด)
จังหวัดมุกดาหารกาหนดงานจัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล
วันวิสาขบูขา วันสาคัญของโลก ประจาปี พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ พฤษภาคม
2557 ณ วัดปุาวิเวกวัฒนาราม อาเภอคาชะอี และวัดศรีบุญเรือง อาเภอเมืองมุกดาหาร
โดยมีกิจกรรมสาคัญ ๓ กิจกรรม คือ
1. พิธีถวายดอกไม้ ธูปเทียน และพิธีปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา ในวันจันทร์ที่ ๑๒
พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดปุาวิเวกวัฒนาราม
2. พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ในวันอังคารที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา
๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดปุาวิเวกวัฒนาราม
3. พิธีเวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนา และแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ ในวันอังคาร
ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดศรีบุญเรือง
รับทราบ
3.14 การเชิญชวนสมทบเงินกองทุนช่วยเหลือชาวนา (ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร จังหวัดมุกดาหาร)
คณะรั ฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ เห็ นชอบมาตรการโครงการรับ
จ าน าข้ าวเปลื อ กปี การผลิ ต 56/57 เริ่ม ตั้ง แต่ 1 ตุ ล าคม ๒๕๕๖ – ๒๘ กุม ภาพัน ธ์
๒๕๕๗ แต่การจัดสรรเงินงบประมาณตามมติ ครม. ดังกล่าวไม่เพียงพอ เกษตรกรใน
จังหวัดที่ยังไม่ได้รับเงินจานาข้าว จานวน ๑,๒๑๙ ราย เป็นเงินจานวน ๖๐ ล้านบาท เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรดังกล่าว ธกส.จังหวัดมุกดาหาร จึงขอเชิญชวนทุกส่วน
ราชการ องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนาเงินสมทบเข้ากองทุน ช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าว
รับทราบ

-๑3๓.15 สรุ ป ผลการด าเนิ น งานของคณะกรรมการด าเนิ น การจั ด สร้ า งพระพุ ท ธรู ป
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๓.15.๑ คณะกรรมการฝ่ายดาเนิน การก่อสร้ าง (สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด)
ผู้แทนโยธาธิการฯ
การก่อสร้างพระใหญ่ฯ ปัจจุบันอยู่ในระยะที่ 3 งบประมาณก่อสร้าง 44,767,000
บาท โดยมีผู้รับจ้างคือ กิจการ่วมค้า หจก.ขอนแก่นเป็นหนึ่ง กรุ๊ป และ หจก.สันติรัตน์
เริ่ ม ก่ อ สร้ า งเมื่ อ วั น ที่ 10 มิ ถุ น ายน ๒๕๕๖ โดยมี ก ารเบิ ก จ่ า ยแล้ ว ๕ งวด เป็ น เงิ น
11,191,750.00 บาท เหลือเบิกจ่ายอีก ๒๗ งวด ปัจจุบันก่อสร้างได้ 28.46 % ล่าช้า
กว่าแผนงาน 1.03 %
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.20.2 คณะกรรมการฝ่ายจัดเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินบริจาค (สานักงานคลังจังหวัด)
คลังจังหวัด
-เงินรายรับ-จ่าย ณ วันที่ 22 เมษายน 255๗ รายได้รวม 53,311,392.46
บาท รายจ่าย 50,287,983.39 บาท เงินคงเหลือ 3,023,409.07 บาท
-เงินบริจาคระหว่าง 21 มีนาคม – 22 เมษายน 2557 รายรับ 8,092.00
บาท แยกเป็นรับบริจาค 3,750.00 บาท และรับค่าบูชาเหรียญฯ 4,342.00 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องอื่น ๆ
๔.๑ กาหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๔/๒๕๕7
ประธาน
ก าหนดการประชุ ม ครั้ ง ต่ อ ไป วั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕7 เวลา
๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.2 การพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร
นายอาชว์ฯ
การก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวได้เริ่มดาเนินการแล้ว โดยงานก่อสร้างเสาและคาน
ชั้น ล่ างเสร็จ แล้ ว และเริ่มก่อสร้างคานชั้นบนแล้ว คาดว่าการก่ อสร้างไม่น่าจะมีปัญหา
ก่อสร้างเสร็จได้ตามเปูาหมาย
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๓ การประชาสั ม พั น ธ์ วั น แรงงานแห่ ง ชาติ บู ร ณาการกั บ วั น คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
(สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด)
สวัสดิการและคุ้มครอง
จังหวัดมุกดาหารได้กาหนดจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ บูรณาการกับวันคุ้มครอง
แรงงานจังหวัด
ผู้บริโภคไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.
เป็ นต้นไป ณ โรงยิมเนเซียม สนามกีฬาองค์การบริห ารส่ว นจังหวัดมุกดาหาร โดยมี
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด วันนัดพบแรงงาน และนิทรรศการวันคุ้มครอง
ผู้บริโภคไทย ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านไปร่วมงานดังกล่าว
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.4 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
และโรคไข้หวัดใหญ่ (สานักงานสาธารณสุขจังหวัด)
นายแพทย์ สสจ.มห.
1. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 พบเชื้อไวรัสดังกล่าวครั้งแรกเมื่อ
เดือนเมษายน ๒๕๕๕ โดยเดือนกันยายน ๒๕๕๕ มีรายงานพบผู้ปุวยรายแรกในประเทศ
แถบตะวัน ออกกลาง มีการติดต่อคนสู่ คนได้ ตั้งแต่กันยายน ๒๕๕๕ ถึง 24 เมษายน
๒๕๕๗ พบผู้ปุวยแล้ว 345 ราย เสียชีวิต 107 ราย ในประเทศไทยยังไม่พบผู้ปุวย

มติที่ประชุม

อัยการจังหวัด
คุ้มครองสิทธิฯ

มติที่ประชุม
เลิกประชุม

-๑42. โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา มี รายงานการติดเชื้อฯ ณ วันที่ 25 เมษายน ๒๕๕๗
ได้แก่ ประเทศกินี เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อ 218 ราย ติดเชื้อแล้ว 115 ราย เสียชีวิต 141
ราย ประเทศไลบีเรีย เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อ 35 ราย ติดเชื้อแล้ว 6 ราย เสียชีวิต 13 ราย
และประเทศเซียร์ราลีโอน ติดเชื้อและเสียชีวิตแล้ว 2 ราย
3. การเฝูาระวังการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ระหว่าง 1 มกราคม-๒๕ เมษายน
๒๕๕๗ สานักระบาดวิทยา ได้รับรายงานผู้ปุวยไข้หวัดใหญ่รวม 30,024 ราย อัตราปุวย
46.62 ต่อประชากรแสนคน โดยภาคเหนืออัตราปุวยสูงสุด 81.16 ต่อประชากรแสนคน
จังหวัดมุกดาหาร ระหว่าง 1 มกราคม-๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ พบ 41 ราย คิดเป็นอัตรา
11.76 ต่ อ ประชากรแสนคน ช่ ว งอายุ 45-54 ปี พบผู้ ปุ ว ยมากที่ สุ ด ไม่ มี ร ายงาน
ผู้เสียชีวิต และไม่พบการระบาดรุนแรง
รับทราบ
๔.๔ การจั ดตั้ งสานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัด (สานักงานอัยการจังหวัด)
สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด
มุกดาหาร เปิดสานักงานเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ โดยมีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
1. ดาเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
และผลประโยชน์ของประชาชน การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การเผยแพร่ความรู้
ด้านสิทธิมนุษยชน และความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
2. ดาเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
ด้านอรรถคดีแก่ประชาชน รวมถึงการดาเนินคดีทั้งปวงในอานาจและหน้าที่ของพนักงาน
อัยการ ทั้งนี้ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคาสั่งว่าด้วยการนั้น
3. ดาเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอรรถคดี การให้ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมาย การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชน
4. รับผิดชอบงานศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลลูกหนี้ตามคาพิพากษาของหน่วยงาน
ของรัฐและจาเลยที่ถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคาพิพากษา
5. งานบังคับคดีแพ่ง คดีปกครองและคดีอาญาเฉพาะส่ วนของการยึดทรัพย์สิ น
ใช้ค่าปรับตามคาพิพากษาตามที่ก ฎหมายบัญญัติให้เป็นอานาจและหน้าที่ของพนักงาน
อัยการหรือสานักงานอัยการสูงสุด
6. ดาเนินคดีทั้งปวงอันเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง คดีปกครองและคดีอาญาเฉพาะ
การยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคาพิพากษาตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอานาจและหน้าที่
ของพนักงานอัยการหรือสานักงานอัยการสูงสุด
๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย
รับทราบ
เวลา ๑๒.00 น.
(นายเอกอุระ มีประเทศ)
นิติกรปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

