รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 5/๒๕๕7
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม ๒๕๕7
ณ ห้องประชุม ๒๐๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
**************
ผู้มาประชุม
๑. นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์
๒. นายสรสิทธ์ ฤทธิ์สรไกร
๓. นายธวัชชัย ธรรมรักษ์
๔. วําที่ร๎อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยูํ
๕. นางสาวรัชณีวรรณ เสวกพิบูลย์
๖. นางสาวณัฐธิดา เฉลยฤกษ์
๗. นายโอฬาร วิเศษนคร
๘. นางณิทฐา แสวงทอง
๙. นายกานต์ ธงศรี
๑๐. นายศุภสาร สุริยะ
๑๑. นายภพ ภูสมปอง
๑๒. นายเวชสุวรรณ อาจวิชัย
๑๓. นางสาวณัฐชยา ชํางแกะ
๑๔. นายจิรพงษ์ แก๎วมณี
๑๕. นายชัยรัช ไทยดารงเดช
๑๖. นายสันธาน สร๎อยสาโรง
๑๗. นายสาเริง ดาวเศรษฐ์
๑๘. นายอนุชา เจริญรักษ์
๑๙. นายปกรณ์ กรรณวัลลี
๒๐. นายพรเทพ วัชกีกุล
๒๑. นายวีรสัคค์ พลรดารัตน์
๒๒. นายสุวิทย์ จันทรุกขา
๒๓. นายกฤตพัฒน์ ครุฑกุล
๒๔. นางสาวจรัสศรี อิฎฐกุล
๒๕. นายรังษี มีเดช
๒๖. นางมธุรส เปรมฤทธิ์
๒๗. นางภรณี อินทรีย์
๒๘. นายวิรุฬห์ ศุภกุล
๒๙. นายศุภชัย จรรยาผดุงพงศ์
๓๐. นายปิยพงศ์ นาโสก
๓๑. นายเชิดชัย อาจวิชัย

ผู๎วําราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองผู๎วําราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองผู๎วําราชการจังหวัดมุกดาหาร
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
แทน อัยการจังหวัดคุ๎มครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน๎าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
เจ๎าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
หน.สนง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
ท๎องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
นายอาเภอคาชะอี
นายอาเภอดอนตาล
แทน นายอาเภอนิคมคาสร๎อย
นายอาเภอดงหลวง
นายอาเภอหนองสูง
นายอาเภอหว๎านใหญํ
แทน ผู๎จัดการการไฟฟูาสํวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
ผู๎จัดการการประปาสํวนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
สวัสดิการและคุ๎มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.โรงพยาบาลมุกดาหาร
หน.ดํานควบคุมโรคติดตํอระหวํางประเทศฯ
หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดตํอนาโดยแมลงที่ ๗๒

๓๒. นายศิริพงษ์ มุขศรี
๓๓. นายก๎องเกียรติ แกํนทิพย์
๓๔. นายศิริพงษ์ สีชื่น
๓๕. นางศศกร ลออศรีสกุลไชย
๓๖. นายสุชาติ ชัยจิตร์
๓๗. นางพิมพ์สุดา มุกดากาญ
๓๘. นางสาวพิไลวรรณ เทียมวัน
๓๙. นายขจรเดช จันทร์กระจําง
๔๐. นายศรีวิทย์ วุธรา
๔๑. นายทานุ ประกิจสุวรรณ
๔๒. นางสาวจิตรปฏิมา เทียนศรี
๔๓. นายอินผล อะทะยศ
๔๔. นางสาวนวรัตน์ บุญมี
๔๕. พ.ต.อ.เอกชัย อนันตชัย
๔๖. พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทีป
๔๗. พ.ต.อ.สังคม ตัดโส
๔๘. นางกาญจนา ปาจริยพงษ์
๔๙. นายพิทักษ์ เมืองโคตร
๕๐. นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณไตรย์
๕๑. นายวิชาญ บางทําไม๎
๕๒. นายสุรพงษ์ ศิริเวช
๕๓. นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
๕๔. นายรํมไม๎ นวลตา
๕๕. นายสังคม เดือนเพ็ญศรี
๕๖. นางทิพวรรณ ตังตระกูล
๕๗. นางกัญจนา สาระรัตน์
๕๘. นายไพฑูรย์ สุขตําย
๕๙. นายคณิต ไชยสิทธิ์
๖๐. นายบุญสํง ชื่นตา
๖๑. นายวิมศักดิ์ รัชอินทร์
๖๒. นายมุกตาด หีมมะหมัด
๖๓. นางสาวฐิติรัตน์ แสนสุข
๖๔. นายโสภณ ยอดพรหม
๖๕. นางวิลาวรรณ ศรีสิทธิ์
๖๖. นายประชา มีธรรม
๖๗. นางสาวเบญจวรรณ วาริชธารงกุล
๖๘. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร
๖๙. นางจินธิดา บุตดา
๗๐. นางสาวสร๎อย สกุลเด็น
๗๑. นายมนูญ แก๎วแสนเมือง

-๒ผู๎อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สานักตรวจเงินแผํนดินจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.ป.ป.ช.ประจาจังหวัดมุกดาหาร
คลังจังหวัดมุกดาหาร
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
แทน สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
แทน สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
แทน นายดํานศุลกากรมุกดาหาร
ผู๎อานวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดมุกดาหาร
ผู๎บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.คุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู๎บังคับการตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
ผบ.ร๎อย ตชด. ที่ 234
ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
ผจก.ศูนย์บริการลูกค๎า TOT สาขามุกดาหาร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แทน สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน๎าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู๎อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
แทน หน.สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
แทน ผอ.สนง.กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดมุกดาหาร
หน. สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.ศูนย์หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
แทน หน. สนง.สภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผจก. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนฯ
แทน ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

๗๒. นายขันธุ์ชัย ทองอุํน
๗๓. นายกิมหงวน อุทัย
๗๔. นายพรชัย ตังควานิช
๗๕. นางสาววัชราภรณ์ ผิวขา
๗๖. จ.ส.อ.วิเชียร สาราญพรหม
๗๗. นายสายันต์ บุญลี
๗๘. นายกมล นัยจิต
๗๙. นายประภาส ศาสตร์แก๎ว
๘๐. นายเมธี แสนพินิจ
๘๑. นายปัญญา หวังดี
๘๒. นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์
๘๓. นายเดชา แสงสุวรรณ
๘๔. นายฉลอง เผําแก๎ว
๘๕. นายทวีศักดิ์ ชีวะสุทโธ
๘๖. นายสุดเขต จันทรสาขา
๘๗. นางสาวพรพรรณี ปิ่นโภคินทร์
๘๘. นายเขมทัต อาชวธารง
๘๙. นายพรโรจน์ ยลพล
๙๐. พ.อ.ชัยพัทธ์ พรธนัชญ์สกุล
๙๑. พ.อ.สมัคร เอ็นดู
๙๒. พ.จ.อ.อาคม เข็มเพชร
๙๓. นายแสงทอง อนันตภักดิ์
๙๔. นายสมจิตร ศิริภูธร
๙๕. นายกานต์ สุวรรณพันธ์
๙๖. นายสามารถ สุมนารถ
๙๗. นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง
๙๘. นายศุภเดช การถัก
๙๙. นางปิยะพร เฉลิมชํวง
๑๐๐. นายปภิณวิช ดุจเพ็ญ
๑๐๑. นางสาวจริญญา วันทาวงศ์
๑๐๒. นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม
๑๐๓. นายบุญรํวม วันนาพํอ
๑๐๔. นายโยธิน ครองยุทธ
๑๐๕. นายพิเชษฐ์ สุขสบาย
๑๐๖. นายชลวิทย์ นามจันทรา
๑๐๗. นายโยธิน ครองยุทธ
๑๐๘. นายฐิติกร เงาะปก
๑๐๙. นายศุภพงษ์ เฮํประโคน
๑๑๐. นายประสาร พํวงปาน
๑๑๑. นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
๑๑๒. นายพิเชฐ แสงนิศาทร

-๓ผอ. วิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร๎อย
ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
แทน ผอ.โรงเรียนมุกดาหาร
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ผอ.โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ผอ.โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ขนสํงจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.แขวงการทางมุกดาหาร
ผอ. ทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร
นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
ผู๎อานวยการศูนย์การกีฬาแหํงประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
การค๎าภายในจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาธุรกิจการค๎าจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง. การค๎าตํางประเทศเขต ๙ มุกดาหาร
ผอ.คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.นพค. ๒๔
แทน ผบ.หมูํเรือที่ 3 นรข.
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
แทน พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
หน.สถานีไฟฟูาแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ผอ.ศูนย์พฒ
ั นาสังคมหนํวยที่ 42 จังหวัดมุกดาหาร
หน.บ๎านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
ผอ. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดมุกดาหาร
หน.ศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
หน.อุทยานแหํงชาติภูสระดอกบัว
หน.อุทยานแหํงชาติภูผายล
หน.ศูนย์ประสานงานปุาไม๎มุกดาหาร
แทน ผอ.สนง.บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙
แทน หน.ดํานปุาไม๎มุกดาหาร
ผอ.สนง.เลขานุการลุํมน้าฯ
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทน ประธานหอการค๎าจังหวัดมุกดาหาร
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร

๑๑๓. นายปรมินทร์ วงศ์พระลับ
๑๑๔. นายพร๎อมพงศ์ มาพงษ์
๑๑๕. นายธงชัย โสดา

-๔แทนนายกสมาคมอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
หน.กลุํมงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผจก.ธนาคารออมสิน
๒. ผจก.ธนาคารกรุงไทย
๓. ผกก. ๑๐ กองบังคับการตารวจน้า
๔. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดมุกดาหาร
๕. หน.ดํานกักสัตว์มุกดาหาร
๖. หน.ดํานตรวจพืชมุกดาหาร
๗. หน.ดํานตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
๘. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร
๙. หน.ที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
๑๐. ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
๑๑. หน.อุทยานภูผาเทิบ
๑๒. นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดมุกดาหาร
๑๓. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
๑๔. ประธานชมรมธนาคารมุกดาหาร
๑๕. นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
๑๖. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา
เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู๎วําราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธาน
การประชุม กลําวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
พิธีการก่อนการประชุม
1. พิ ธี ม อบรางวั ล ผลการประกวดการคั ด เลื อ กกิ จ กรรมด้ า นปศุ สั ต ว์ ดี เ ด่ น
ปีงบประมาณ 2557 จานวน ๕ รางวัล (สานักงานปศุสัตว์จังหวัด)
สานักงานปศุสัตว์เขต ๔ ได๎ดาเนินการประกวดและคัดเลือก ผลการดาเนินกิจกรรม
ด๎านปศุสัตว์ประจาปี 2557 จานวน ๕ รางวัล ได๎แกํ
1. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนการทํ าอากาศยานแหํงประเทศไทยเฉลิมครบรอบ
๑๐๐ ปี วันคล๎ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บ๎านศรีถาวร
พนา ต.กกตู ม อ.ดงหลวง ได๎ ร างวั ล ที่ ๑ ในระดั บ พื้ น ที่ เ ขต ๔ และรางวั ล ที่ ๒
ระดับ ประเทศ การประกวดกิจกรรมด๎านปศุสัตว์ โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. สานักงานปศุสัตว์อาเภอหว๎านใหญํ ได๎รับรางวัลที่ ๑ ระดับพื้นที่เขต ๔ และรางวัล
ชนะเลิศอันดับ ที่ ๑ ระดับประเทศ ในการประกวดสานักงานปศุสัตว์อาเภอที่มีผ ลการ
ปฏิบัติงาน โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริดีเดํน (ขนาดกลาง)
๓. นายสมเพีย ร สาธุชาติ บ๎านเลขที่ 32 หมูํ ๑ ต.ผึ่ งแดด อ.เมืองฯ อาสาปศุสั ตว์
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเมืองฯ ได๎รับรางวัลที่ ๑ การประกวดอาสาปศุสัตว์ดีเดํนในระดับ
พื้นที่เขต ๔
๔. กลุํมเกษตรกรผู๎เลี้ยงโคขุนตาบลบ๎านซํง หมูํ ๑ ต.บ๎านซํง อ.คาชะอี ได๎รับรางวัลที่
๒ ในระดับพื้นที่เขต ๔ การประกวดประเภทกลุํมเกษตรกรผู๎เลี้ยงสัตว์ดีเดํน

-๕๕. กลุํมธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ บ๎านสองคอน หมูํ ๒ ต.ปุง
ขาม อ.หว๎านใหญํ ได๎รับรางวัลที่ ๒ ในระดับพื้นที่เขต ๔ การประกวดหมูํบ๎านโครงการ
ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ
2. พิธีมอบโล่รางวัลเกษตรกร สาขาอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมดีเด่นแห่งชาติประจาปี
๒๕๕๗ (ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร)
-จานวน ๑ รางวัล ได๎แกํ นายทองคา สายโรจน์
3. พิธี ม อบรางวั ลนัก กีฬ าและผู้ฝึ กสอนที่ สร้ า งชื่อ เสี ย งให้จั งหวัด มกดาหารในการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ (ศูนย์การ
กีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร) จานวน 6 รางวัล
๑. นายกรีฑา สิทธวาชีวะ นักกีฬา การแขํงขันกีฬาแหํงชาติ ครั้งที่ ๔๒
๒. นายศราวุธ อาจวิชัย ผู๎ฝึกสอน การแขํงขันกีฬาแหํงชาติ ครั้งที่ ๔๒
๓. นักกีฬาทีมวอลเลย์บอลหญิง การแขํงขันกีฬาคนพิการแหํงชาติ ครั้งที่ ๓๒
4. นายวีระชาติ บุตรดีวงค์ ผู๎ฝึกสอน การแขํงขันกีฬาคนพิการแหํงชาติ ครั้งที่ ๓๒
๕. นายจักรพงษ์ อํอนอนงค์ นักกีฬา การแขํงขันกีฬาเยาวชนแหํงชาติ ครั้งที่ ๓๐
๖. นายชาญชัย ชาญวรนิตร ผู๎ฝึกสอน การแขํงขันกีฬาเยาวชนแหํงชาติ ครั้งที่ ๓๐
ระเบียบวาระที่ ๑

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.มห.

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
หน.สนจ.มห.

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนาผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาใหม่
๑) นายรังษี มีเดช ตาแหนํง ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
๒) นางสาวพรพรรณี ปิ่นโภคินทร์ ตาแหนํง พัฒนาธุรกิจการค๎าจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ
๑.๒ การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕7 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด)
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/๒๕๕7 เมื่อวันพุธที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗
รายงานการประชุมมีทั้งหมด ๑4 หน๎า ฝุายเลขานุการได๎ลงรายงานการประชุมใน
www.mukdahan.go.th แล๎ว เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ๒๕๕7 และได๎จัดสํงรายงานการ
ประชุมทาง Email: mukdahan_gov@hotmail.com จานวน ๖๕ หนํวยงาน มีผู๎ตรวจ
สอบรายงานการประชุมฯ จานวน ๖๓ หนํวยงาน และไมํมีผู๎ขอแก๎ไขรายงานการประชุมฯ
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน ๒๕๕๗
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ แนวปฏิบัติในระหว่างการประกาศควบคุมอานาจการปกครองประเทศของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) (สานักงานจังหวัด)
แนวทางปฏิบัติตามประกาศ และคาสั่งคณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) ซึ่งมี
ข๎อห๎ามและข๎อควรปฏิบัติ ดังนี้
1. ห๎ามมีการชุมนุมมวลชน
2. ห๎ามสถานีวิทยุ และสื่อสารมวลชนตํางๆ เสนอขําวสารปลุกระดมมวลชน และ
ห๎ามเผยแพรํข๎อมูลขําวสารในลักษณะยั่วยุ ปลุกปั่น
3. ห๎ามเคลื่อนย๎ายกาลังและอาวุธโดยเด็ดขาด เว๎นแตํจะได๎รับอนุมัติจากหัวหน๎า
คณะรักษาความสงบแหํงชาติ แตํเพียงผู๎เดียว

มติที่ประชุม

การค้าภายในจังหวัด

ผ.อ.ธกส.จ.มห.
มติที่ประชุม

พัฒนาการจังหวัด

-๖4. ห๎ามเคลื่อนย๎ายมวลชนออกจากภูมิลาเนาเพื่อการชุมนุมในพื้นที่ตํางๆ
5. ห๎ามบุ คคลหรือกลุํ มบุคคลให๎ สั มภาษณ์ออกอากาศทางสื่ อวิทยุและโทรทัศน์
เสนอความคิดเห็นที่จะกํอให๎เกิดความขัดแย๎ง และบิดเบือนข๎อเท็จจริง
6. ปราบปรามการซํองสุมแหลํงอาวุธสงคราม และกองกาลังติดอาวุธที่ผิดกฎหมาย
7. ปูองกันภัยการกํอวินาศกรรม การลักลอบวางเพลิงในพื้นที่รับผิดชอบ
8. ระงับการชุมนุมกิจกรรมที่ตํอต๎านปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบเรียบร๎อย
9. การรักษาความสงบเรียบร๎อย ให๎ประสานความรํวมมือพลเรือน ตารวจ ทหาร
รวมถึงภาคเอกชน ให๎เกิดความเห็นรํวมในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาความไมํสงบ
10. อานวยความสะดวกการเดินทางของมวลชนเดินทางกลับสูํภูมิลาเนา
11. อานวยการ และควบคุมให๎กาลังพลและหนํวยงานในสังกัดปฏิบัติตามประกาศ
หรือคาสั่งของคณะรักษาความสงบแหํงชาติ โดยเครํงครัด
12. ประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนมีความเข๎าใจ และรํวมมือในการรักษาความสงบ
13. ดาเนินการในสํวนที่เกี่ยวข๎องตามประกาศและคาสั่งของ คสช. ในระยะตํอไป
รับทราบ
3.2 ความก้ า วหน้ า ในการจ่า ยเงิ น ตามโครงการรั บ จ าน าข้ า ว ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗
(สานักงานการค้าภายในจังหวัด)
จังหวัดมุกดาหารมีการจานาข๎าวหอมมะลิ จานวน 10,904 ตัน จากเกษตรกร
4,057 ราย สรุปผลการจํายเงิน ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จํายเงินตามใบประทวน
แล๎ว 3,554 ฉบับ จานวนข๎าว 10,718 ตัน เป็นเงิน 290,110,000 บาท ยังค๎างชาระ
แกํเกษตรกร ประมาณ 41,000,000 บาท
ธกส.จั งหวั ดมุ กดาหารได๎ ก าหนดแผนงานการจํายเงินตามโครงการรับจ านาข๎ าว
ให๎เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
รับทราบ
3.3 การดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณียากจน
เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด)
สรุปการให๎ความชํวยเหลือครัวเรือนที่ประสบปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชน
กรณียากจน เจ็บปุวย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือน พฤษภาคม 2557
๑. ด้านยารักษาโรค สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ชํว ยเหลือผู๎ประสบปัญหา
17 ราย แยกเป็นได๎รับการฟื้นฟูสรรถภาพด๎านรํางกายและจิตใจ 9 ราย รับการรักษาและ
ติดตามมารับยาอยํางตํอเนื่อง 3 ราย ให๎คาแนะนาด๎านการดูแลสุขภาพ 5 ราย
2. ด้านที่อยู่อาศัย สานักงานสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นจังหวัด และเหลํากาชาด
จังหวัด มอบบ๎านแกํครัวเรือนยากจน จานวน 8 ครัวเรือน ดังนี้
3. ด้านอาหาร คณะกรรมการด๎านอาหารได๎ดาเนินการ ดังนี้
1. ส านั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด ติ ด ตามชํ ว ยเหลื อ ครั ว เรื อ นตามเปู า หมาย
โครงการ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แนะนาการปลูกพืชนอกฤดูแกํสมาชิกในครัวเรือน
มอบเงินชํวยเหลือครัวเรือนหางานในจังหวัดให๎ครัวเรือนเปูาหมาย แนะนาอาชีพอิสระแกํ
สมาชิกในครัวเรือน โดยดาเนินการในพื้นที่อาเภอเมืองมุกดาหาร 3 ครัวเรือน อาเภอนิคม
คาสร๎อย 1 ครัวเรือน อาเภอหนองสูง 2 ครัวเรือน อาเภอดอนตาล 2 ครัวเรือน
2. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดติดตามชํวยเหลือและฝึกอาชีพ

มติที่ประชุม
พัฒนาการจังหวัด

มติที่ประชุม

พาณิชย์จังหวัด

-๗3. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได๎สํงเสริมการออม ลดรายจําย ปลูกพืชผั ก
สวนครั ว มอบเมล็ ด พั น ธุ์ ผั ก ปุ๋ ย ชี ว ภาพ เครื่ อ งอุ ป โภคบริ โ ภค ถุ ง ยั ง ชี พ แกํ ค รั ว เรื อ น
สํ ง เสริ ม ให๎ ค รั ว เรื อ นเข๎ า รั บการฝึ ก อบรมตามโครงการคลิ นิ ก แก๎ จ น เชํน การท าขนม
ทองม๎วน การทาน้ายาล๎างจาน อบรมนวด แผนไทย เป็นต๎น
4. สานักงานประมงจังหวัด มอบพันธุ์ปลาแกํครัวเรือนที่ข อรับการสนับสนุน
ด๎านอาชีพ จานวน 1 ครัวเรือน
4. ด้านเครื่องนุ่งห่ม หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง มอบถุงยังชีพ ผ๎าหํม-เสื้อกันหนาว มอบ
เงินสงเคราะห์ครัวเรือน เบี้ยยังชีพผู๎พิการและผู๎สูงอายุ เครื่องใช๎ไฟฟูาให๎แกํครัวเรือน
รับทราบ
3.4 การจัดงาน “ของดี” จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด)
จังหวัดมุกดาหารได๎ประกาศเรื่อง การคัดสรร “ของดี” จังหวัดมุกดาหาร ลงวันที่ ๒ เมษายน
๒๕๕๗ โดยมีรายชื่อของดีมุกดาหาร ๔ ประเภท ๑๖ รายการ ดังนี้
๑. ประเภทผลผลิตด้านการเกษตร ๓ รายการ คือ ข๎าวกล๎องหอมมุก เนื้อโคขุน
หนองสูง ปลานิลแมํน้าโขง
๒. ประเภทผลิตภัณฑ์ OTOP ๔ รายการ คือ ตะกร๎าพลาสติก เสื้อเย็บมือ ผ๎าหมัก
โคลน และผ๎าลายแก๎วมุกดา
๓. ประเภทวัฒนธรรมและประเพณี ๓ รายการ คือ เทศกาลจุลกฐินมุกดาหาร
(ประเพณีและพิธีกรรมความเชื่ อ) ลาผญา (ศิลปะการแสดงพื้นบ๎านและศิลปินรํวมสมัย)
และสักการะสถานพระมารดาแหํงมรณะสักขีโบสถ์สองคอน (สิ่งกํอสร๎าง สถาปัตยกรรม)
๔. ประเภทแหล่ งท่ องเที่ ยวและบริ ก าร ๖ รายการ คือ ตลาดอิ นโดจี น หอแก๎ ว
มุกดาหาร ภูผาเทิบ หมูหันแกํงกะเบา โฮมสเตย์บ๎านภู และจุดชมวิววัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์
เพื่อให๎ของดีทั้ง ๔ ประเภทเป็นที่รู๎จักอยํางแพรํห ลาย จึงกาหนดจัดงานเปิดตัว
“ของดี” มุกดาหาร ในระหวํางวันที่ ๑๓-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานจอดรถบิ๊กซี
มุกดาหาร โดยจะมีการจัดนิทรรศการ การแสดงและจาหนํายของดีมุกดาหาร รํวมกับการ
จัดแสดงและจาแหนํายสินค๎า OTOP ดาวเดํนและดาวรุํง จังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ
3.5 สรุปผลการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการศึกษา ระดับ
จั ง หวั ด กั บ เมื อ งคู่ มิ ต ร ณ เมื อ งฉงจั่ ว เขตการปกครองตนเองกว่ า งซี จ้ ว ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม ๒๕๕๗ (สานักงาน
พาณิชย์จังหวัด)
สรุปผลการแลกเปลี่ยนความรํวมมือในครั้งนี้ ได๎ดาเนินการใน ๔ กิจกรรม ดังนี้
1. การประชุ ม แลกเปลี่ ย นความรํ ว มมื อด๎ านการค๎ า การลงทุ น และการศึก ษา
ทั้งสองฝุายมีความเห็นพ๎องที่จะพัฒนาและสํงเสริมสนับสนุนรํวมกันทั้งสองฝุาย ได๎แกํ
1.1 การสํงเสริมและขยายความสัมพันธ์ด๎านเศรษฐกิจ การค๎า การลงทุน
1.2 พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานเศรษฐกิจ โลจิสติกส์และขนสํง
1.3 พัฒนาและสํงเสริมสนับสนุนความรํวมมือด๎านการศึกษา
1.4 สํงเสริมการแลกเปลี่ยนและความรํวมมือระหวํางหนํวยงานตํางๆ
1.4 สนับสนุนการพัฒนาและการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมจีน(ฉงจั่ว)-ไทย
2. การแลกเปลี่ ย นบั น ทึ ก ข๎ อ ตกลงเพื่ อ สร๎ า งความรํ ว มมื อ ทางด๎ า นการศึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี วิ ท ยาเขตมุ ก ดาหาร กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ครู ช นชาติ ก วํ า งซี
เขตปกครองตนเองกวํางซีจ๎วง สาธารณรัฐประชาชนจีน รํวมมือด๎านการศึกษารํวมกัน ดังนี้
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-๘2.๑ การแลกเปลี่ยนบุคลากร
๒.2 โครงการพัฒนาบุคลากรรํวมกัน
2.๓ การแลกเปลี่ยนข๎อมูลและเอกสารทางวิชาการที่ทั้งสองฝุายสนใจรํวมกัน
2.๔ การจัดทาโครงการวิจัยรํวมกัน
2.๕ การตกลงแลกเปลี่ยนด๎านวิชาการอื่นๆ ที่เห็นชอบโดยทั้งสองฝุาย
3. การรั บ ฟั ง บรรยายพิ เ ศษเรื่ อ งศั ก ยภาพ และโอกาสการค๎ า การลงทุ น ไทย
ในนครหนานหนิง
4. การศึกษาดูงานและเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมจีน(ฉงจั่ว)-ไทยและเขตคลังสินค๎า
ทัณฑ์บนผิงเสียง นิคมอุตสาหกรรมจีน(ฉงจั่ว)-ไทย เป็นความรํวมมือระหวํางจีนกับไทย
สํงเสริมผลักดันความรํวมมือทางเศรษฐกิจการค๎าทั้งสองฝุาย มีความได๎เปรียบทางด๎าน
คมนาคมทางบกอยูํใกล๎ทางดํวนที่สามารถเชื่อมตํอไปยังเมืองตํางๆ ทางทะเล ซึ่งอยูํหําง
ออกไปเพียง ๑๓๐ กิโลเมตร ทางรถไฟอยูํในแนวเส๎นทางรถไฟระหวํางปักกิ่ง - ฮานอย
และทางน้าที่มีแมํน้าจั่วเจียงเป็นเส๎นทางที่สาคัญเชื่อมตํอจากนิคมฯ - กวํางโจว และตั้งใน
แหลํงปลูกอ๎อยแหลํงใหญํของประเทศจึงมีความเหมาะสมในการลงทุนด๎านการผลิตน้าตาล
รับทราบ
3.6 สรุ ป ภาวการณ์ ค้ า ชายแดน ด้ า นจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร-สปป.ลาว ประจ าเดื อ น
เมษายน ๒๕๕๗ (สานักงานพาณิชย์จังหวัด)
1. มูลคําการค๎ารวม
-เดือนเมษายน 2557 มีมูลคํา 4,453.00 ล๎านบาท ลดลงจากเดือนกํอน
1,247.29 ล๎านบาท คิดเป็น 21.88 %
-ระหวําง ม.ค.-เม.ย. ปี 2557 มีมูลคํา 21,607.57 ล๎านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
กํอน 2,310.75 ล๎านบาท คิดเป็น 11.97 %
2. การสํงออก
-เดือนเมษายน 2557 มีมูลคํา 2,376.79 ล๎านบาท ลดลงจากเดือนกํอน
1,112.70 ล๎านบาท คิดเป็น 31.89 %
-ระหวําง ม.ค.-เม.ย. 57 มีมูลคํา 12,258.18 ล๎านบาท เพิ่มขึ้นจากปีกํอน
949.07 ล๎านบาท คิดเป็น 8.39 %
-สินค๎าสํงออกที่สาคัญเรียงตามลาดับมูลคําหมวดสินค๎าการสํงออก ได๎แกํ เครื่อง
อิเลคทรอนิกส์สินค๎าเชื้อเพลิง เครื่องใช๎ไฟฟูา ยานพาหนะ และของใช๎ประจาวัน (สินค๎า
อุปโภคบริโภค)
3. การนาเข๎า
-เดือนเมษายน 2557 มีมูลคํา 2,076.20 ล๎านบาท ลดลงจากเดือนกํอน
34.59 ล๎านบาท คิดเป็น 6.09 %
-ระหวําง ม.ค.-.เม.ย.57 มีมูลคํา 9,349.40 ล๎านบาท เพิ่มขึ้นจากปีกํอน
1,361.67 ล๎านบาท คิดเป็น 17.05 %
-สินค๎านาเข๎าที่สาคัญ เรียงตามลาดับมูลคําหมวดสินค๎าการนาเข๎า ได๎แกํ สินค๎า
แรํ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ โลหะ อิเลคทรอนิกส์ และสิ่งทอ
4. ดุลการค๎า
-เดือนเมษายน 2557 มีมูลคําเกินดุลการค๎า 300.59 ล๎านบาท ลดลงจาก
เดือนกํอน 978.11 ล๎านบาท คิดเป็น 76.49 %
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-๙-ระหวําง ม.ค.-เม.ย. 57 มีมูล คํา 2,908.78 ล๎ านบาท ลดลงจากปีกํอน
412.60 ล๎านบาท คิดเป็น 12.42 %
5. มูลคําการค๎าผํานแดนเดือนเมษายน ๒๕๕๗
-มูลคํารวม มีมูลคํา 693.60 ล๎านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกํอน 105.60 ล๎าน
บาท คิดเป็น 17.96 %
-การค๎าผํานแดนขาออกมีมูลคํา 326.07 ล๎านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกํอน
83.86 ล๎านบาท คิดเป็น 34.62 %
-การค๎าผํานแดนขาเข๎ามีมูลคํา 367.53 ล๎านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกํอน
21.74 ล๎านบาท คิดเป็น 6.29%
รับทราบ
3.7 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาล
เอกชน (สานักงานคลังจังหวัด)
กระทรวงการคลังได๎กาหนดหลักเกณฑ์และอัตราคํารักษาพยาบาล สถานพยาบาล
ของเอกชน กรณีเจ็บปุว ยฉุกเฉินวิกฤตและเจ็บปุวยฉุกเฉินเรํงดํวน ซึ่งเป็นการดาเนินการ
ตามนโยบายของรัฐ บาลในการบู รณาการสิ ทธิประโยชน์ร ะบบประกันสุ ขภาพภาครั ฐ
ของประเทศทั้ง 3 ระบบ โดยกาหนดแนวทางปฏิบัติในการเบิกจํายคํารักษาพยาบาลกรณี
เจ็บปุวยฉุกเฉิน ดังนี้
ผู้มีสิทธิ
1. ต๎องเป็ น กรณี ที่ผู๎ มีสิ ทธิห รื อบุคคลในครอบครัว เจ็บ ปุว ยฉุกเฉินตามประกาศ
กระทรวงการคลังฯ โดยสถานพยาบาลเอกชนต๎องเป็นผู๎เบิกคํารักษาพยาบาลแทนผู๎มีสิทธิ
ในระบบเบิกจํายของ สปสช. เทํานั้น
2. การรักษาพยาบาลทั้งผู๎ปุวยนอกหรือผู๎ปุวยใน ให๎แสดงบัตรประจาตัวประชาชน
ตํอ สถานพยาบาลเอกชนเพื่ อเป็น หลั ก ฐานในการอ๎ างอิ งและทาการบัน ทึก ข๎ อมู ล การ
รักษาพยาบาล เพื่อเรียกเก็บเงินกับ สปสช. ภายหลังสถานพยาบาลให๎บริการจนพ๎นขีด
อันตรายต๎องเคลื่อนย๎ายไปรักษาตํอที่สถานพยาบาลของทางราชการ หากไมํประสงค์จะ
ย๎าย ผู๎มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวต๎องรับผิดชอบคําใช๎จํายในการรักษาภายหลังจาก
พ๎นขีดอันตรายทั้งหมด
3. การรักษาพยาบาลผู๎ปุวยในสถานพยาบาลเอกชนตั้งแตํวันที่ 1 เมษายน 2555
จนถึงวันที่ออกประกาศ (25 เมษายน 2557) ในกรณีที่สถานพยาบาลเอกชนเรียกเก็บ
เงินจากผู๎มีสิทธิ โดยไมํได๎สํ งเบิกคํารักษาพยาบาลในระบบ สปสช. หากแพทย์ผู๎ รักษา
ออกใบรับรองแพทย์ระบุเหตุผลความจาเป็นที่ต๎องเข๎ารับการรักษาพยาบาลในคราวนั้นวํา
มีความจาเป็นเรํงดํวน หากไมํได๎รับการรักษาพยาบาลในทันทีอาจเป็นอันตรายตํอชีวิต
ให๎ผู๎มีสิทธินาใบเสร็จรับเงินยื่นขอใช๎สิทธิเบิก ณ สํวนราชการต๎นสังกัดภายใน 1 ปี นับถัด
จากวันที่ออกประกาศกระทรวงการคลังฯ โดยแนบใบรับรองแพทย์ และหลักฐานการไมํได๎
รับการจํายเงินจาก สปสช. เพื่อประกอบการเบิกจําย (ถ๎ามี)
ส่วนราชการต้นสังกัด
1. ให๎ ผู๎ มี อานาจอนุ มั ติ ต ามหลั กเกณฑ์ กระทรวงการคลั ง วํ า ด๎ ว ยวิ ธีก ารเบิ ก จํ า ยเงิ น สวัส ดิ ก าร
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-๑๐2. การเบิกจํายคํารักษาพยาบาลเฉพาะสํวนที่ขาดจากสัญญาประกันภัย กรณีใช๎
หลักฐานการรับเงินให๎ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดํวนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว
380 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553
สถานพยาบาลเอกชน ในกรณีที่ สปสช. ไมํอนุมัติจํายเงินคํารักษาพยาบาล ขอให๎
สาเนาเอกสารดังกลําว มอบให๎ผู๎มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเพื่อใช๎ประกอบการเบิกจําย
รับทราบ
3.8 สรุปรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
(สานักงานคลังจังหวัด)
ประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนมิถุนายน 2557
“เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหาร คาดการณ์วําเศรษฐกิจมีสัญญาณ
ขยายตัว ทั้งด๎านอุปทานจากภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการ และ
ด๎านอุปสงค์จากการลงทุนภาคเอกชน และการค๎าชายแดน ในขณะที่การบริโภค
ภาคเอกชนและการใช๎จํายภาครัฐหดตัว ด๎านเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัดยังอยูํในเกณฑ์ดี
โดยอัตราเงินเฟูอทั่วไปอยูํที่ร๎อยละ 0.96”
เศรษฐกิจด้านอุปทาน มีสัญญาณขยายตัวเมื่อเทียบกับชํวงเดือนเดียวกัน ในปีกํอน
สะท๎อนจากดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการ
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ คาดการณ์วํามีสัญญาณหดตัวเมื่อเทียบกับชํวงเดือนเดียวกัน
ในปีกํอน สะท๎อนจากดัชนีการบริโภคภาคเอกชนและการใช๎จํายภาครัฐ ในขณะที่การ
ลงทุนภาคเอกชนและการค๎าชายแดนขยายตัว
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ คาดการณ์วําอัตราเงินเฟูอทั่วไปของจังหวัดมุกดาหาร
ปรับตัวลดลงแตํถือวํายังอยูํในเกณฑ์ดี
นอกจากนีม้ ีปัจจัยเสี่ยงที่จะทาให๎ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดไมํเป็นไปตามที่คาดไว๎ คือ
(1) เสถียรภาพทางการเมือง
(2) ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และประเทศคูํค๎าทางเศรษฐกิจ
(3) ความผันผวนของราคาน๎ามันเชื้อเพลิงและพลังงาน
(4) ราคาสินค๎าและคําครองชีพที่อยูํในระดับสูง
(5) อัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราแลกเปลี่ยน
(6) ภัยธรรมชาติ
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 26 พฤษภาคม 255๗
- งบประจา ได๎รับ 2,703.29 ล๎านบาท เบิกจํายแล๎ว 2,345.89 ล๎านบาท
คิดเป็น 86.78 % ลาดับ 44 ของประเทศ
- งบลงทุน ได๎รับ 738.53 ล๎านบาท เปูาหมายกาหนดให๎เบิกจําย 70%
เบิกจํายแล๎ว 354.80 ล๎านบาท คิดเป็น 48.04 % ลาดับ 13 ของประเทศ
- ภาพรวมได๎รับ 3,441.83 ล๎านบาท เปูาหมายกาหนดให๎เบิกจําย 70%
เบิกจํายแล๎ว 2,700.69 ล๎านบาท คิดเป็น 78.47 % ลาดับ 30 ของประเทศ

มติที่ประชุม

ผอ.ทส.จ.มห.

มติที่ประชุม

หน.สนง.ปภ.จ.มห.

มติที่ประชุม

สถิติจังหวัด

มติที่ประชุม

-๑๑2. สรุ ปผลการเบิกจ่า ยงบจังหวั ด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่
26 พฤษภาคม 2557
- งบประจา ได๎รับ 92.71 ล๎านบาท เบิกจํายแล๎ว 57.01 ล๎านบาท คิดเป็น
61.49 % ลาดับ 9 ของประเทศ
- งบลงทุน ได๎รับ 46.58 ล๎านบาท เปูาหมายกาหนดให๎เบิกจําย 70% เบิกจําย
แล๎ว 21.90 ล๎านบาท คิดเป็น 47.01 % ลาดับ 16 ของประเทศ
- ภาพรวมได๎รับ 139.29 ล๎านบาท เปูาหมายกาหนดให๎เบิกจําย 70%
เบิกจํายแล๎ว 78.91 ล๎านบาท คิดเป็น 56.65 % ลาดับ 10
รับทราบ
๓.10 โครงการน าไม้ พ ะยู ง เชิ ง คุ ณ ภาพคื น ถิ่ น จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร (ส านั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด)
จังหวัดมุกดาหารรํวมกับมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ จัดทาโครงการนาไม๎พะยูงเชิง
คุณภาพคืนสูํถิ่นมุกดาหาร เพื่อนาไม๎พะยูงแจกจํายให๎แกํชาวจังหวัดมุกดาหารนาไปปลูก
ในพื้นที่สาคัญของจังหวัด เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพปุาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให๎กับจังหวัด
และสร๎างจิตสานึกให๎ประชาชนรักและหวงแหน เกิดกระบวนการมีสํวนรํวมในการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ ขอประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับกล๎าไม๎ฯ ได๎ ตั้งแตํวันนี้เป็นต๎นไป
รับทราบ
3.11 สรุ ป รายงานสถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน ประจ าเดื อ นเมษายน ๒๕๕๗
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด)
1. เกิดอุบัติเหตุ จานวน 34 ครั้ง ในพื้นที่ ๗ อาเภอ ดังนี้
2. ผู๎บาดเจ็บ (Admit)
จานวน ๓๖ ราย เป็นชาย ๓๐ ราย หญิง ๖ ราย
3. ผู๎เสียชีวิต
จานวน ๓ ราย เป็นชาย ๑ ราย หญิง ๒ ราย
4. รถมอเตอร์ไซค์ เกิดอุบัติเหตุสูงสุด จานวน ๓๔ ครั้ง
๕. ยอดสะสมของผู๎เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของปี 2557 เปรียบเทียบกับ
คําเฉลี่ยของผู๎เสียชีวิต 3 ปีย๎อนหลัง (ปี 2554, 2555, 2556) นับจากเดือน ตุลาคม
ถึงเดือน กัน ยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นตัว ชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตาม ก.พ.ร.กาหนด
ร๎อยละการลดลงของผู๎เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
-ผู๎เสียชีวิตตลอดปี (ปี 2554, 2555, 2556) เฉลี่ย 3 ปีรวม 54 ราย
-ผู๎เสียชีวิตในปี 2557 (ตุลาคม 2556-ปัจจุบัน) รวม 32 ราย
รับทราบ
3.12 การประเมิน ผลการจัดงานสงกรานต์ จังหวัดมุกดาหาร ๔ แผ่น ดิน อิน โดจี น
ประจาปี ๒๕๕๗ (สานักงานสถิติจังหวัด)
จั ง หวั ด มุ ก ดาหารได๎ จั ด งานดั ง กลํ า วระหวํ า ง 11-15 เมษายน ๒๕๕๗ และ
มอบหมายให๎สานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหารติดตามประเมินผลการจัดงานดังกลําว ซึ่งได๎
ใช๎หลักการ system model ประกอบด๎วยการประเมิน ๔ ด๎าน คือ การประเมินปั จจัย
นาเข๎า ประเมินกระบวนการ ประเมินผลลัพธ์ และประเมินผลพลอยได๎ ซึ่งผลการประเมิน
มีคําเฉลี่ยรวม 3.62 อยูํในเกณฑ์ดี รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม
รับทราบ

ผอ.สถานพินิจฯ

-๑๒3.13 สถิ ติ ค ดี เ ด็ ก และเยาวชนสถานพิ นิ จ และคุ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชนจั ง หวั ด
มุกดาหาร (สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด)
1. ประเภทคดี
1.1 คดีอาญาแยกตามลักษณะความผิด

ลักษณะความผิด
1. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
2. พ.ร.บ. ยาเสพติด
3. อาวุธปืน/เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
4. เกี่ยวกับเพศ
5. ความผิดตํอชีวิต/ รํางกาย
6. พ.ร.บ.คนเข๎าเมือง
7. พ.ร.บ. อื่นๆ (เชํน พ.ร.บ.จราจร,ปุาไม๎,
การพนัน)
รวม

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
26
19
43
5
59
75
96
3
33
22
17
2
18
3
6
32
28
22
37
1
2
9
72
78
144
14
240

226

330

70

1.2 แยกตามอายุ
อายุขณะกระทาผิด
อายุที่กระทาผิด 10 – 14 ปี
อายุที่กระทาผิด 15 – 18 ปี
รวม

จานวนคดี
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
46
26
38
11
194
200
292
59
240
226
330
70

1.3 แยกตามเพศ
แยกตามเพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวนคดี
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
230
216
307
68
10
10
23
2
240
226
330
70

2. แยกตามเขตพื้นที่ที่กระทาผิด
เขตอาเภอ
เมืองมุกดาหาร
นิคมคาสร๎อย
ดอนตาล
ดงหลวง
คาชะอี
หว๎านใหญํ
หนองสูง
ตํางจังหวัด
ตํางด๎าว
รวม

ปี 2554
87
34
28
26
15
15
2
19
14
240

จานวนคดี
ปี 2555
ปี 2556
90
134
33
29
32
61
11
12
20
36
8
20
4
5
26
30
2
3
226
330

ปี 2557
35
4
8
2
5
7
1
5
3
70

-๑๓3. เด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุม
3.1 เด็กและเยาวชนที่อยูํระหวํางรอพิจารณา สถานแรกรับจังหวัดนครพนม
ชาย 17 ราย หญิงไมํมี
3.2 เด็กและเยาวชนที่ สํ งศูนย์ฝึ กและอบรบเด็ก และเยาวชนเขต 5 จังหวัด
อุบลราชธานี ชาย 77 ราย หญิง 8 ราย
3.3 เด็กและเยาวชนที่ สํ งศูนย์ฝึ กและอบรบเด็กและเยาวชนเขต 4 จังหวัด
ขอนแกํน ชาย 4 ราย หญิงไมํมี
3.4 เด็กและเยาวชนทีส่ ํงหนํวยงานอื่นตามคาพิพากษา ชายไมํมี หญิง 1 ราย
4. เด็กและเยาวชนที่พิพากษา
4.1 เด็กและเยาวชนที่พิพากษาให๎ปลํอยตัวไป
จานวน 54 คดี
4.2 เด็กและเยาวชนที่พิพากษาให๎คุมความประพฤติ จานวน 489 คดี
4.3 เด็กและเยาวชนที่พิพากษาให๎สํงฝึกและอบรม จานวน
7 คดี
4.4 เด็กและเยาวชนที่พิพากษาให๎ใช๎วิธีการอื่น
จานวน 33 คดี
รับทราบ
3.14 การจั ด งานเชื่ อ มโยงด้ า นการตลาดและโลจิ ส ติ ก ส์ สิ น ค้ า เกษตรแนวตะเข็ บ
ชายแดน (สานักงานเกษตรจังหวัด)
จังหวัดมุกดาหารกาหนดจัดงานเชื่อมโยงตลาดและโลจิส ติกส์สิ นค๎าเกษตรแนว
ตะเข็บชายแดน ในระหวํางวันที่ 5–7 มิถุนายน 2557 ณ สนามหน๎าศาลากลางจังหวัด
มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงการผลิตการตลาดและโลจิสติกส์สินค๎าเกษตรแนวชายแดน
ระหวํางกลุํมผู๎ผลิตสินค๎าเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับผู๎ประกอบการด๎าน
การตลาดและโรจิสติกส์สินค๎าเกษตรที่เพื่อการสํงออกตามแนวตะเข็บชายแดน
รับทราบ

มติที่ประชุม

เกษตรจังหวัด

มติที่ประชุม

3.15 โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทาบุญ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ จังหวัด
มุ ก ดาหาร ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7” ปฏิ ทิ น การจั ด กิ จ กรรม
ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๕7 (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด)
จั งหวัด มุกดาหารจั ดทาโครงการ ผู้ ว่ า ฯ พาเยี่ ยมวัด ทาบุญ สื บสานวัฒ นธรรม
ประเพณีวิถีพุทธ จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กาหนดจัดกิจกรรมตามโครงการ
ทั้งสิ้น ๑๗ ครั้ง/วัด จนถึงปัจจุบันได้ดาเนินการมาแล้ว จานวน ๙ ครั้ง ดังนี้

วัฒนธรรมจังหวัด

ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ชื่อวัด

อาเภอ

ศรีมงคลเหนือ
เมืองมุกดาหาร
คาแสนสุข
นิคมคาสร้อย
มุจจลินทร์
ดอนตาล
ป่าอรัญวาสี
หนองสูง
โพธิ์ศรี
ดงหลวง
ทรายทอง
หว้านใหญ่
แจ้ง
คาชะอี
คาสายทอง
เมืองมุกดาหาร
เหล่าต้นยม
นิคมคาสร้อย
รวมทั้งสิ้น

จานวน
พระภิกษุ สามเณร
๑๕
๗
๑
๗
๘
๙
๙
๑๓
๗
๑๒
๑๔
๔
๘๘
๑๖

แม่ชี
๑
๔
๕

ปัจจัยที่ได้รับบริจาค
เพื่อถวายวัด (บาท)
๖,๖๖๖
๑๕,๗๙๗
๑๔,๑๑๕
๑๒,๒๔๙
๒๐,๕๗๓
๑๓,๘๕๔
๑๖,๙๒๑
๖,๗๐๕
๑๔,๓๐๘
๑๒๑,๑๘๘

-๑๔ปฏิทินการจัดกิจกรรมทีเหลือในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ มีดังนี้
วัน เดือน
สถานที่
ปี
พฤหัสบดี วัดพุทธ-นคราภิบาล
๑๒
ต.น้าเที่ยง อ.คาชะอี
มิถุนายน
๒๕๕๗
พฤหัสบดี วัดนิรมิต ต.
๒๖
มุกดาหาร อ.เมืองฯ
มิถุนายน
๒๕๕๗
มติที่ประชุม

จานวนชุมชน/
ครัวเรือน
มี ๓ หมู่บ้าน คือ หมู่
๑ หมู่ ๑๐ และหมู่
๑๑ รวมประมาณ
๕๐๐ ครัวเรือน

เจ้าภาพ

โรงพยาบาลมุกดาหาร/มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิทยาเขต
มุกดาหาร/สโมสรไลออนส์มุกดาหาร/วิทยาลัยเทคโนโลยี
มุกดาหาร/อ.คาชะอี/ทต.น้าเที่ยง/กานัน และผู้ใหญ่บ้านใน
ต.น้าเที่ยง/สถานศึกษาใน ต.น้าเที่ยง/สภาวัฒนธรรม
อ.คาชะอี/สภาวัฒนธรรม ต. น้าเที่ยง
มี ๒ ชุมชน คือ
สนง.การไฟฟูาสํวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร/สนง.ประปา
ชุมชนตาดแคน ๑
สํวนภูมิภาคสาขามุกดาหาร/ที่ทาการไปรษณีย์จังหวัด/
ชุมชนตาดแคน ๒
สนง.ที.โอ.ที มุกดาหาร/อ.เมืองมุกดาหาร/ผู๎นาชุมชนใน
รวม ๖๐๐ ครัวเรือน พื้นที่ ต.มุกดาหาร/ร.ร.เมืองมุก/สภาวัฒนธรรม อ.เมืองฯ

รับทราบ
3.16 การรับสมัครนักเรียนเข้า ศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสาย
ปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2557 (วิ ท ยาลั ย การอาชี พ นวมิ น ทราชิ นี
มุกดาหาร)
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพฯ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ได๎ประกาศรับสมัครนักศึกษา
เข๎าศึกษาตํอระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๗ จานวน ๖ สาขาวิชา ในวิทยาลัยที่สังกัดสถาบันฯ ดังนี้
๑. วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
-เทคโนโลยีไฟฟูา
จานวน ๑๕ คน
-เทคโนโลยีการกํอสร๎าง
จานวน 20 คน
-เทคโนโลยียานยนต์
จานวน 20 คน
-การจัดการสานักงาน
จานวน 20 คน
๒. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
-เทคโนโลยียานยนต์
จานวน 20 คน
-เทคโนโลยีไฟฟูา
จานวน 20 คน
3. วิทยาลัยเทคนิคบ๎านแพง
-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จานวน ๒๐ คน
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.17 สรุปผลการก่อสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ (สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด)
ผู้แทนโยธาธิการฯ
การกํอสร๎างพระใหญํฯ ปัจจุบันอยูํในระยะที่ 3 งบประมาณกํอสร๎าง 44,767,000
บาท โดยมีผู๎รับจ๎างคือ กิจการํวมค๎า หจก.ขอนแกํนเป็นหนึ่ง กรุ๏ป และ หจก.สันติรัตน์
เริ่ ม กํ อ สร๎ า งเมื่ อ วั น ที่ 10 มิ ถุ น ายน ๒๕๕๖ โดยมี ก ารเบิ ก จํ า ยแล๎ ว 7 งวด เป็ น เงิ น
14,773,110 บาท เหลือเบิกจํายอีก ๒5 งวด ปัจจุบันกํอสร๎างได๎ 33.71 % ลําช๎ากวํา
แผนงาน 1.50 %
มติที่ประชุม
รับทราบ

-๑๕ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ
๔.๑ กาหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 6/๒๕๕7
ประธาน
กาหนดการประชุมครั้งตํอไป วันศุกร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕7 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห๎องประชุม ๒๐๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.2 การประชาสัมพัน ธ์ การดาเนิน การของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด)
ผอ.กกต.จ.มห.
ขอประชาสัมพันธ์การดาเนินการของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2 เรื่อง
๑. การเลือกตั้ง อปท. ให๎ขยายระยะเวลาออกไปอีก ๓๐ วัน เพื่อให๎สอดคล๎องกับ
ประกาศคณะรักษาความสงบแหํงชาติ จังหวัดมุกดาหารมี อปท. ๒ แหํงทีต่ ๎องดาเนินการ
๒. ผู๎สมัครรับเลื อกตั้ง สว.ที่ผํานมาไมํต๎องรายงานคําใช๎จํายฯ เนื่องจาก พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญวําด๎วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎรและการได๎มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. 2550 ได๎สิ้นสุดลงตามประกาศของคณะรักษาความสงบแหํงชาติ
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.3 การทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสาหรับสร้างถนนเข้าสู่สานักงานแห่งใหม่ บ้านบุ่ง
อุทัย ตาบลนาสีนวน อาเภอเมืองมุกดาหาร (วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร)
ผู้แทน ผอ.วิทยาลัยชุมชน
วิทยาลัยชุมชนฯ ได๎ดาเนินการกํอสร๎างอาคารสานักงานแหํงใหมํ ณ บ๎านบุํงอุทัย
ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร โดยคาดวําจะสามารถเข๎าใช๎บริการได๎ภายในอีก ๒ เดือน แตํ
ยังขาดงบประมาณในการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเข๎าสูํตัวอาคาร และวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็น
จึงได๎กาหนดการทอดผ๎าปุาเพื่อการศึกษาในห๎วงประมาณกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.3 นโยบายด้านเศรษฐกิจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
รองฯ สรสิทธิ์ฯ
คณะรั กษาความสงบแหํ ง ชาติ ได๎ มีน โยบายด๎า นเศรษฐกิ จ (Road map) ให๎
หนํวยงานตํางๆ เป็นแนวทางปฏิบัติ ๕ ประการ คือ
1. การจํายเงินตามโครงการรับจานาข๎าวให๎เสร็จสิ้นโดยเร็ว ซึ่งจังหวัดมุกดาหาร
ธกส. มุกดาหารได๎ยืนยันการจํายเงินให๎เสร็จสิ้นภายใน ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
2. การลงทุนในโครงการสร๎างพื้นฐานบางโครงการ เชํน รถไฟรางคูํ ถนนสี่ชํอง
จราจรในเขตจังหวัดมุกดาหาร เป็นต๎น อาจได๎รับการบรรจุในการลงทุนดังกลําว
3. ให๎เรํงรัดเบิกจํายงบประมาณปี ๒๕๕๗ ที่ยังค๎างอยูํ โดยอีก ๔ เดือนตํอจากนี้
จังหวัดจะมีการประชุมเพือ่ ติดตาม และเรํงรัดการเบิกจํายทุกเดือนจนถึงสิ้นปีงบประมาณ
๔. การจัดทางบประมาณปี ๒๕๕๘ สานักงบประมาณได๎ตั้งงบประมาณรายจําย
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไว๎ 2.6 ล๎านล๎านบาท จังหวัดมุกดาหารจะประชุมสํวนราชการที่
เกีย่ วข๎องเพื่อพิจารณาจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี ๒๕๕๘ ในชํวงบํายของวันนี้
๕. คสช.เน๎ นเรื่องการขออนุญาตตั้ง โรงงาน ซึ่ งกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะเป็ น
ผู๎ดาเนินการ
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุม
เวลา ๑๒.00 น.
(นายเอกอุระ มีประเทศ)
นิติกรปฏิบัติการ
ผู๎จดรายงานการประชุม

