รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 6/๒๕๕7
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน ๒๕๕7
ณ ห้องประชุม ๒๐๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
**************
ผู้มาประชุม
๑. นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์
๒. นายสรสิทธ์ ฤทธิ์สรไกร
๓. นายธวัชชัย ธรรมรักษ์
๔. นายปิติณัช นิธิศธานี
๕. นางสาวรัชณีวรรณ เสวกพิบูลย์
๖. นางสาวณัฐธิดา เฉลยฤกษ์
๗. นายโอฬาร วิเศษนคร
๘. นางณิทฐา แสวงทอง
๙. นายกานต์ ธงศรี
๑๐. นางสาวมุกดา บุญทศ
๑๑. นายวิชัย เพ็ญดี
๑๒. นายเวชสุวรรณ อาจวิชัย
๑๓. นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ
๑๔. นายชัชวาลย์ จันทอก
๑๕. นายชัยรัช ไทยดารงเดช
๑๖. นายสันธาน สร้อยสาโรง
๑๗. นายกาพล สิรริ ัตตนนท์
๑๘. นายอนุชา เจริญรักษ์
๑๙. นายปกรณ์ กรรณวัลลี
๒๐. นายพรเทพ วัชกีกุล
๒๑. นายเจษฎา เสระทอง
๒๒. นายสุวิทย์ จันทรุกขา
๒๓. นางณัฐกฤตา ดาหาร
๒๔. นางสาวจรัสศรี อิฎฐกุล
๒๕. นายรังษี มีเดช
๒๖. นายกุนจันทร์ สิงห์สุ
๒๗. นางภรณี อินทรีย์
๒๘. นายจิณณพิภัทร ชูปัญญา
๒๙. นางเข็มเพชร สนธิกรณ์
๓๐. นายเชิดชัย อาจวิชัย
๓๑. นายศิริพงษ์ มุขศรี
๓๒. นางสาวธิดารัตน์ หอสกุลไท
๓๓. นางสาวนิลวรรณ ประทุมชาติ
๓๔. นายสุชาติ ชัยจิตร์

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
แทน ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
แทน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
หน.สนง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
นายอาเภอคาชะอี
นายอาเภอดอนตาล
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
นายอาเภอดงหลวง
นายอาเภอหนองสูง
นายอาเภอหว้านใหญ่
แทน ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
แทน แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.โรงพยาบาลมุกดาหาร
หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ ๗๒
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
แทน คลังจังหวัดมุกดาหาร
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร

๓๕. นายอนันต์ วงศ์ยิ้ม
๓๖. นางจิรภา ลิ้มวัฒนา
๓๗. นายอรัญ จูถนอม
๓๘. นายมังกร ศรีราช
๓๙. นางสาวจิตรปฏิมา เทียนศรี
๔๐. นายอินผล อะทะยศ
๔๑. นางสาวนวรัตน์ บุญมี
๔๒. พ.ต.อ.เอกชัย อนันตชัย
๔๓. ร.ต.ต.พาส ศรีสุข
๔๔. พ.ต.ท.หญิง นภัสวรรณ อุ่นบุญ
๔๕. พ.ต.ท.อกนิษฐ์ สุทธิพงษ์
๔๖. นางกาญจนา ปาจริยพงษ์
๔๗. นายพิทักษ์ เมืองโคตร
๔๘. นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณไตรย์
๔๙. นายเสน่ห์ เถาว์ชารี
๕๐. นายวิชาญ บางท่าไม้
๕๑. นายสารวย ชมพุฒ
๕๒. นายไสว ยันตะพันธ์
๕๓. นายร่มไม้ นวลตา
๕๔. นายสังคม เดือนเพ็ญศรี
๕๕. นางทิพวรรณ ตังตระกูล
๕๖. นางกัญจนา สาระรัตน์
๕๗. นายไพฑูรย์ สุขต่าย
๕๘. นายประหยัด ยุพิน
๕๙. นายพิชัย โพธิโสภา
๖๐. นายโสภณ พวงสมบัติ
๖๑. นายดนุพล เติมสิริพันธ์
๖๒. นายวัฒนา คงแก้ว
๖๓. นายธงชัย โสดา
๖๔. นายประชา มีธรรม
๖๕. นายวสันต์ กลางประพันธ์
๖๖. นายธนัทพงศ์ ธนพุทธิวิโรจน์
๖๗. นายคาปอน โล่ห์เงิน
๖๘. นางสาวฉันทนา สกุลเกตุรุ่งเรืองดี
๖๙. นางสาวธวัลรัตน์ ผงทอง
๗๐. นายจักรกฤษณ์ พูนดี
๗๑. นายกิมหงวน อุทัย
๗๒. นายทรงวุฒิ โยวบุตร
๗๓. นางสาววัชราภรณ์ ผิวขา
๗๔. นางอัญญา ทวีโคตร

-๒แทน สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
แทน สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
แทน นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
แทน ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.คุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.ร้อย ตชด. ที่ 234
แทน ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
แทน ผกก.10 กองบังคับการตารวจน้า
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
ผจก.ศูนย์บริการลูกค้า TOT สาขามุกดาหาร
แทน หัวหน้าไปรษณีย์มุกดาหาร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ประมงจังหวัดมุกดาหาร
แทน ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แทน สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดมุกดาหาร
แทน หน.สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
ผอ.สนง.กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดมุกดาหาร
แทน หน.สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผจก. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนฯ
แทน ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
แทน ผอ. วิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
แทน ผอ.โรงเรียนมุกดาหาร
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

๗๕. นางจินตนา เอี่ยมอุตมะ
๗๖. นายกมล นัยจิต
๗๗. นางยุภา สุขทองสา
๗๘. นายกิตติทัต สุตธรรม
๗๙. นายปัญญา หวังดี
๘๐. นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์
๘๑. นายเดชา แสงสุวรรณ
๘๒. นางสาวหริรักษ์ พ่อเพียโคตร
๘๓. นายฉลอง เผ่าแก้ว
๘๔. นางสาวกฤษณา นวลรักษา
๘๕. นายสุดเขต จันทรสาขา
๘๖. นางสาวพรพรรณี ปิ่นโภคินทร์
๘๗. นายเขมทัต อาชวธารง
๘๘. นายอธิวัฒน์ ธิพรพรรณ
๘๙. พ.อ.ชัยพัทธ์ พรธนัชญ์สกุล
๙๐. ร.อ.ตระกูล ตระกูลสม
๙๑. น.ท.ปรเมศวร์ ไศลบาท
๙๒. นายแสงทอง อนันตภักดิ์
๙๓. นายสมจิตร ศิริภูธร
๙๔. นายกานต์ สุวรรณพันธ์
๙๕. นางรัชดาวัลย์ สมโภชน์พงศ์
๙๖. นายศุภเดช การถัก
๙๗. นายประนอม อุทรักษ์
๙๘. นางสาวจริญญา วันทาวงศ์
๙๙. นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม
๑๐๐. นายบุญร่วม วันนาพ่อ
๑๐๑. นายสุภร แข็งแรง
๑๐๒. นายมณเฑียร วิริยะพันธุ์
๑๐๓. นายภูวนัย ภูมิภัทรไนย
๑๐๔. นายศุภพงษ์ เฮ่ประโคน
๑๐๕. นายจิรวัฒน์ รองเมือง
๑๐๖. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์
๑๐๗. นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
๑๐๘. นายพิเชฐ แสงนิศาทร
๑๐๙. นายปรมินทร์ วงศ์พระลับ
๑๑๐. นายพร้อมพงศ์ มาพงษ์
๑๑๑. นายธงชัย โสดา

-๓แทน ผอ.โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ผอ.โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
แทน ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดมุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.แขวงการทางมุกดาหาร
ผอ. ทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร
นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
แทน พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
การค้าภายในจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง. การค้าต่างประเทศเขต ๙ มุกดาหาร
แทน ผอ.คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.นพค. ๒๔
แทน ผบ.หมู่เรือที่ 3 นรข.
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
แทน พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
ผอ. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
หน.ศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
แทน หน.อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
หน.อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
แทน หน.อุทยานแห่งชาติภูผายล
ผอ.สนง.เลขานุการลุ่มน้าฯ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทนนายกสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
หน.กลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร

-๔ผู้ไม่มาประชุม
๑. หน.ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
๒. ผอ.สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัด
๓. ผจก.ธนาคารออมสิน
๔. ผอ.ธกส. จังหวัดมุกดาหาร
๕. ผจก.ธนาคารกรุงไทย
๖. หน.ด่านกักสัตว์มุกดาหาร
๗. หน.ด่านตรวจพืชมุกดาหาร
๘. หน.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรฯ
๙. ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ
๑๐. หน.ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
๑๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร
๑๒. หน.สถานีไฟฟูาแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
๑๓. ผอ.ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 42 จังหวัดมุกดาหาร
๑๔. ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
๑๕. หน.ด่านปุาไม้มุกดาหาร
๑๖. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
๑๗. ประธานชมรมธนาคารมุกดาหาร
๑๘. นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
๑๙. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา
เวลา 13.๓๐ น. นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธาน
การประชุม กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
พิธีการก่อนการประชุม
1. พิธีมอบเกียรติบัตรเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ร่วมกิจกรรมในงาน “ใต้ร่มพระบารมี
232 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด)
กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 232 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ” ระหว่าง
วั น ที่ ๑๙-๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ บริ เ วณท้ อ งสนามหลวง กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ
เทิดพระเกียรติ และน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
และอนุรักษ์สืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติอันทรงคุณค่าให้เป็นที่แพร่หลาย
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาและของดีบ้านฉันไป
จัดแสดง สาธิตและจาหน่ายในงานดังกล่าว จานวน ๓ เครือข่าย และขอมอบเกียรติบัตร
เครื อ ข่ า ยทางวั ฒ นธรรมที่ ร่ ว มกิ จ กรรมในงาน “ใต้ ร่ ม พระบารมี 232 ปี กรุ ง
รัตนโกสินทร์” ดังนี้
1. นางจุ รารั ตน์ วงษ์ ปราชา สาธิตและจาหน่ายของดีบ้านฉัน “ตาเมี่ยงสมุนไพร”
อาเภอนิคมคาสร้อย
๒. นางนรินทร์ทิพย์ สิงหะตา จาหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา “ผ้าหมักโคลน” อาเภอ
หนองสูง
๓. นางสาวแพงศรี ห้วยทราย ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน “ลาผญา”

-๕2. พิธีมอบทุนการศึกษาของกองทุนการศึกษานักเรียนชนบท จานวน ๓๑ ทุน (กอง
ทุนการศึกษานักเรียนชนบท)
แบ่งเป็น ๒ ระดับ
1. ระดับมัธยมศึกษา จานวน ๒๙ ทุน
๒. ระดับอาชีวศึกษา จานวน ๒ ทุน
ระเบียบวาระที่ ๑
มติที่ประชุม
ประธาน

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.มห.

มติที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนาผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาใหม่
- นายกิตติทัต สุตธรรม ตาแหน่ง ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ
๑.๒ แนวทางปฏิบัติราชการตามคาสั่ง และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ประกาศเข้าควบคุมอานาจปกครองประเทศ
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ซึ่งได้มีคาสั่งและประกาศเพื่อให้ส่วนราชการ
หน่วยงาน/องค์กรของรัฐ และประชาชนยึดถือปฏิบัติ จึงขอแจ้งให้ส่วนราชการในจังหวัด
ยึ ดถื อปฏิ บั ติต ามค าสั่ งและประกาศ คสช. โดยเคร่ง ครั ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งค าสั่ ง และ
ประกาศเกี่ยวข้องกับนโยบายที่ คสช. ให้ความสาคัญ คือ
๑. ห้ามมิให้มีการเล่นพนันที่ผิดกฎหมาย ตามคาสั่ง คสช. ที่ 24/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖
พฤษภาคม ๒๕๕๗
2. การปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด ตามคาสั่ง คสช. ที่ ๔๑/
๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๓. มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามคาสั่ง คสช. ที่
๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
4. การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทาลายทรัพยากรปุาไม้ ตามคาสั่ง คสช. ที่
64/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ และที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
๕. มาตรการเร่งด่วนในการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าว ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๖๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ และ
ฉบับที่ ๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
๖. การยื่นคาของบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัดประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
รับทราบ
1.3 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕7 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด)
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/๒๕๕7 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม
๒๕๕๗
รายงานการประชุมมีทั้งหมด ๑5 หน้า ฝุายเลขานุการได้ลงรายงานการประชุมใน
www.mukdahan.go.th แล้ว เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ๒๕๕7 และได้จัดส่งรายงานการ
ประชุมทาง Email: mukdahan_gov@hotmail.com จานวน ๖๕ หน่วยงาน มีผู้ตรวจ
สอบรายงานการประชุมฯ จานวน ๖๓ หน่วยงาน และไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม ๒๕๕๗

-๖ระเบียบวาระที่ ๓
หน.สนจ.มห.

มติที่ประชุม

ผอ.กกต.จ.มห.

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ การกาหนดแนวทางการจัดทางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (สานักงานจังหวัด)
สานักงบประมาณแจ้งแนวทางการจัดทาและเสนอของบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558
1. ให้ความสาคัญกับภารกิจของกระทรวง/หน่วยงาน ที่มีผลต่อการลดความเหลื่อม
ล้าทางสังคมและกระตุ้นเศรษฐกิจ ประชาชนได้ประโยชน์ ลดรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง
2. ให้กระทรวง/หน่วยงานบูรณาการภารกิจต่างๆ ทั้งในระดับกระทรวง/หน่วยงาน
ระหว่างกระทรวงให้สอดคล้องกัน ให้ความสาคัญกับการบูรณาการในระดับพื้นที่ จังหวัด
และกลุ่มจังหวัด และ อปท. เพื่อให้ต่อเนื่องครอบคลุม ลดความซ้าซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพ
3. ให้กระทรวง/หน่วยงานจัดลาดับความสาคัญภารกิจที่จะเสนอของบประมาณ
และกาหนดเปูาหมายให้เหมาะสม สอดคล้องกับความจาเป็นและวงเงินงบประมาณที่ มีอยู่
อย่ า งจ ากัด และคานึงถึ งความสามารถในการใช้ จ่ายงบประมาณเพื่อ เพิ่ มโอกาสและ
ประโยชน์ที่พึงได้ต่อส่วนรวม
4. ให้กระทรวง/หน่วยงานพิจารณาทบทวนเพื่อชะลอ ปรับลดหรือยกเลิกภารกิจ
ต่างๆ และกองทุนและเงินหมุนเวีย นต่างๆ ที่มีความสาคัญในระดับต่าหมดความจาเป็น
และไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อนางบประมาณดังกล่าวไปดาเนินภารกิจที่มี
ความสาคัญเร่งด่วนมีความพร้อมในการดาเนินงาน และประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง
5. การดาเนินแผนงาน โครงการให้ พิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณให้ครอบคลุม
ทุ ก แหล่ ง เงิ น ทั้ ง เงิ น งบประมาณและเงิ น นอกงบประมาณ (เงิ น รายได้ แ ละเงิ น สะสม
ของหน่ ว ยงาน) รวมทั้ งส่ งเสริม ความร่ ว มมือ ในการลงทุ นระหว่า งภาครั ฐ และเอกชน
(PPPs) เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ อปท. จัดเตรียมแผนงาน/โครงการให้มีความ
พร้อมที่จะดาเนินการ เพื่อให้มีการใช้จ่ายงบประมาณเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว
รับทราบ
3.2 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 57/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน
๒๕๕๗ เรื่ อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรั ฐ ธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้
ต่อไป (สานักงานการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด)
ประกาศ คสช. ฉบับนี้มีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
1. ให้ พระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลื อกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลบังคับใช้ต่อไป แต่ให้งดเว้นการ
เลื อกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร การเลื อกตั้งและการสรรหาสมาชิกวุฒิ สภาไว้เป็นการ
ชั่วคราวก่อน และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจกาหนดหรือขยายเวลาในการยื่น
บั ญชี รายรั บและรายจ่ ายของผู้ สมั ครรั บเลื อกตั้งวุ ฒิ สภาตามพระราชกฤษฎี กาให้ มี การ
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ตามที่เห็นสมควร
๒. ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผล
บังคับใช้ต่อไป แต่ห้ามมิให้พรรคการเมืองดาเนินการใดๆ ในทางการเมือง และห้ามจัดตั้ง
พรรคการเมืองไว้เป็นการชั่ว คราวก่อน รวมทั้งให้ระงับการจัดสรรเงินสนับสนุนพรรค
การเมืองไว้เป็นการชั่วคราวด้วย

มติที่ประชุม

ผอ.กกต.จ.มห.

มติที่ประชุม

พัฒนาการจังหวัด

-๗3. ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.
๒๕๕๗ มีผลบังคับใช้ต่อไป
๔. บรรดาคาร้อง สานวน อรรถคดี หรือการใดที่ดาเนินการภายใต้พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ที่อยู่ระหว่างดาเนินการของคณะกรรมการ
นายทะเบียนพรรคการเมือง หรือศาล ก่อนวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง นายทะเบียนพรรคการเมือง และศาลยังคงมีอานาจพิจารณาและวินิจฉัย
ต่อไป
5. ให้ศาลฎีกามีอานาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้ง
รับทราบ
3.3 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 55/๒๕๕๗ ลงวันที่ 6 มิถุนายน
๒๕๕๗ เรื่อง การพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สานักงาน
การคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด)
ประกาศ คสช. ฉบับนี้มีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
1. ให้ยกเลิกประกาศ คสช. ฉบับที่ ๕๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
2. ในกรณีมีการประกาศผลการเลือกตั้งฯ แล้ว และศาลอุทธรณ์ได้รับคาร้องของ
กกต. เพื่อขอให้วินิจฉัยว่าควรให้เลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิฯ ให้ศาลอุทธรณ์ที่มีอานาจ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังคงมีอานาจเช่นเดิม
๓. เมื่อศาลอุทธรณ์ได้รับคาร้องของ กกต. ตามข้อ ๒ แล้ว สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นนั้นจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ได้ จนกว่าจะมีคาสั่งของศาลฯ ให้ยกคาร้อง
หากศาลฯ มีคาสั่ งให้เลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิฯ สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นผู้ใด ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือการดารงตาแหน่งของผู้บริหาร
ท้องถิ่นผู้นั้นสิ้นสุดลง
4. มิให้ นั บ สมาชิกสภาท้ องถิ่น หรือ ผู้ บริห ารท้ องถิ่น ผู้ ที่ป ฏิบัติห น้าที่ ต่อไปไม่ไ ด้
เข้ารวมกับจานวนของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของสภาท้องถิ่นหรือคณะผู้บริหารท้องถิ่น
๕. ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๑ แห่ ง ประกาศคณะปฏิ รู ป การปกครองในระบอบ
ประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๔๙ เรื่อง อานาจหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ บริหารท้องถิ่น
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ซึ่งต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง”
รับทราบ
3.4 การดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณียากจน
เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด)
สรุปการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
กรณียากจน เจ็บปุวย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือน มิถุนายน 2557

มติที่ประชุม

ผู้แทนคลังจังหวัด

-๘๑. ด้านยารักษาโรค สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้ติดตามช่วยเหลือครัวเรือน
เปูาหมายทุกรายประจาทุกเดือน จานวน 27 ราย ได้แก่ ช่วยเหลือด้านสาธารณสุข จานวน
17 ราย ฟื้นฟูสรรถภาพด้านร่างกายและจิตใจ 9 ราย รับการรักษาและติดตามมารับยา
อย่างต่อเนื่อง 3 ราย ให้คาแนะนาด้านการดูแลสุขภาพ 5 ราย
2. ด้านที่อยู่อาศัย สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เหล่ากาชาด
จังหวัด และอาเภอมอบบ้านแก่ครัวเรือนยากจน จานวน 24 ราย (ซ่อมแซม ๑ ราย)
ได้แก่ อาเภอเมืองฯ ๖ ราย อาเภอนิคมคาสร้อย ๙ ราย อาเภอดอนตาล ๕ ราย อาเภอ
หนองสูง ๓ ราย อาเภอหว้านใหญ่ ๑ ราย
3. ด้านอาหาร คณะกรรมการด้านอาหารได้ดาเนินการ ดังนี้
1. ส านั ก งานพัฒ นาชุมชนจังหวัด ประสานอาเภอส ารวจความต้อ งการด้า น
อาชีพ และช่วยเหลือแล้ว จานวน ๖๓ ราย
2. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดติดตามช่วยเหลือและฝึกอาชีพ จานวน ๖ ราย
3. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประสานอาเภอแจ้งกลุ่มเปูาหมายขอรับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพจากกองทุนฯ วงเงิน 84,335 บาท จานวน 25
ราย ๒๗ กิจกรรม
4. สานักงานประมงจังหวัด มอบพันธุ์ปลา จานวน 1 ครัวเรือน
๕. สานักงานปศุสัตว์จังหวัดมอบพันธุ์ไก่ จานวน ๒๔ ครัวเรือน
6. สานักงานจัดหางานจังหวัดติดตามเยี่ยมเยียนครัวเรือน ๗ ครัวเรือน
๗. กองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดมอบเงิน ๘ ครัวเรือน ๙ รายๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท
๘. อบจ.มห. ติดตามเยี่ยมเยียนมอบเงินช่วยเหลือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การทาขนม
๑๐,๐๐๐ บาท และจัดซื้อไก่พื้นเมืองและอุปกรณ์การเลี้ยง ๑๐,๐๐๐ บาท
4. ด้านเครื่องนุ่งห่ม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม-เสื้อกันหนาว มอบเงิน
สงเคราะห์ครัวเรือน เบี้ยยังชีพผู้พิการและผู้สูงอายุ เครื่องใช้ไฟฟูาให้แก่ครัวเรือน
รับทราบ
3.5 สรุปรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
(สานักงานคลังจังหวัด)
ประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนกรกฎาคม 2557
“เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหาร คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจมีสัญญาณ
ขยายตัว ทั้งด้านอุปทานจากภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการ และ
ด้านอุปสงค์จากการลงทุนภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐและการค้าชายแดน ในขณะที่การ
บริโภคภาคเอกชนหดตัว ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัดยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยอัตราเงิน
เฟูอทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.93”
เศรษฐกิจด้านอุปทาน มีสัญญาณขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน
สะท้อนจากดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการ
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ คาดการณ์ว่ามีสัญญาณขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดือน
เดียวกันของปีก่อน สะท้อนจากดัชนีการลงทุนภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐ และการค้า
ชายแดน ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชนหดตัว
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟูอทั่วไปของจังหวัดมุกดาหาร
ขยายตัวเพิ่มขึ้น แต่ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ดี

มติที่ประชุม

ผู้แทนคลังจังหวัด

มติที่ประชุม

หน.สนง.ปภ.จ.มห.

มติที่ประชุม

-๙นอกจากนี้มีปัจจัยเสี่ยงที่จะทาให้ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ คือ
(1) เสถียรภาพทางการเมือง
(2) ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และประเทศคู่ค้าทางเศรษฐกิจ
(3) ความผันผวนของราคาน้ามันเชื้อเพลิงและพลังงาน
(4) ราคาสินค้าและค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูง
(5) อัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราแลกเปลี่ยน
(6) ภัยธรรมชาติ
รับทราบ
๓.6 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 23 มิถุนายน 255๗
- งบประจา ได้รับ 2,951.38 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2,620.42 ล้านบาท
คิดเป็น 88.79 % ลาดับ 47 ของประเทศ
- งบลงทุน ได้รับ 813.73 ล้านบาท เปูาหมายกาหนดให้เบิกจ่าย 70%
เบิกจ่ายแล้ว 434.64 ล้านบาท คิดเป็น 53.41 % ลาดับ 17 ของประเทศ
- ภาพรวมได้รับ 3,765.11 ล้านบาท เปูาหมายกาหนดให้เบิกจ่าย 70%
เบิกจ่ายแล้ว 3,055.07 ล้านบาท คิดเป็น 81.14 % ลาดับ 39 ของประเทศ
2. สรุ ปผลการเบิกจ่า ยงบจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่
23 มิถุนายน 2557
- งบประจา ได้รับ 92.51 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 59.83 ล้านบาท คิดเป็น
64.67 % ลาดับ 12 ของประเทศ
- งบลงทุน ได้รับ 46.78 ล้านบาท เปูาหมายกาหนดให้เบิกจ่าย 70% เบิกจ่าย
แล้ว 25.77 ล้านบาท คิดเป็น 55.10 % ลาดับ 23 ของประเทศ
- ภาพรวมได้รับ 139.29 ล้านบาท เปูาหมายกาหนดให้เบิกจ่าย 70%
เบิกจ่ายแล้ว 85.60 ล้านบาท คิดเป็น 61.46 % ลาดับ 14 ของประเทศ
รับทราบ
๓.7 สรุ ปรายงานสถิติก ารเกิดอุบั ติเ หตุทางถนน ประจาเดือ นพฤษภาคม ๒๕๕๗
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด)
1. เกิดอุบัติเหตุ จานวน 14 ครั้ง ในพื้นที่ ๗ อาเภอ ดังนี้
2. ผู้บาดเจ็บ (Admit)
จานวน 15 ราย เป็นชาย 8 ราย หญิง 7 ราย
3. ผู้เสียชีวิต
จานวน 2 ราย เป็นชาย ๑ ราย หญิง 1 ราย
4. รถมอเตอร์ไซค์ เกิดอุบัติเหตุสูงสุด จานวน 15 ครั้ง
๕. ยอดสะสมของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของปี 2557 เปรียบเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยของผู้เสียชีวิต 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2554, 2555, 2556) นับจากเดือน ตุลาคม
ถึงเดือน กัน ยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นตัว ชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตาม ก.พ.ร.กาหนด
ร้อยละการลดลงของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
-ผู้เสียชีวิตตลอดปี (ปี 2554, 2555, 2556) เฉลี่ย 3 ปีรวม 54 ราย
-ผู้เสียชีวิตในปี 2557 (ตุลาคม 2556-ปัจจุบัน) รวม 34 ราย
รับทราบ

ผอ.สนง.พระพทุธฯ

มติที่ประชุม

ผอ.สนง.พระพุทธฯ

มติที่ประชุม

วัฒนธรรมจังหวัด

ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
10
11

12

-๑๐3.8 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
“หมู่บ้านรักษาศีล ๕” (สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด)
จังหวัดมุกดาหาร โดยสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและสานักงานวัฒนธรรม
จั ง หวั ด ร่ ว มกั น จั ด ท าโครงการสร้ า งความปรองดองสมานฉั น ท์ โดยใช้ ห ลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ซึ่งจะมีการนัดประชุมปรึกษาหารือการดาเนินการ
ตามโครงการดังกล่าวนัดแรกในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยจะให้มีการจัดทาบันทึก
ข้อตกลงกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวต่อไป
รับทราบ
3.9 การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ฮ อตไลน์ ป้ อ งกั น ภั ย ทางพระพุ ท ธศาสนา (ส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด)
เนื่องจากในปัจจุบันมีการกระทาที่เป็นภัยต่อพระพุทธศาสนามากมายสานักงานเลขาธิการ
มหาเถรสมาคม และสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์ฮอตไลน์ปูองกันภัย
ทางพระพุทธศาสนา หากพบเห็ น การกระทาที่ เป็น ภัยต่ อพระพุ ทธศาสนา ก็ ส ามารถ
โทรศัพท์แจ้งไปที่หมายเลข 0-2441-6400 กด ๒ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
รับทราบ
3.10 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 ว่า ฯ พาเยี่ ยมวัด ทาบุญ สื บสานวัฒ นธรรม
ประเพณีวิถีพุทธ จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กาหนดจัดกิจกรรมตามโครงการ
ทั้งสิ้น ๑๗ ครั้ง/วัด จนถึงปัจจุบันได้ดาเนินการมาแล้ว จานวน 12 ครั้ง ดังนี้

ชื่อวัด
ศรีมงคลเหนือ
คาแสนสุข
มุจจลินทร์
ปุาอรัญวาสี
โพธิ์ศรี
ทรายทอง
แจ้ง
คาสายทอง
เหล่าต้นยม
โพธิ์ไทร
ศิลาวิเวก
แจ้ง
รวมทั้งสิ้น

อาเภอ
เมืองมุกดาหาร
นิคมคาสร้อย
ดอนตาล
หนองสูง
ดงหลวง
หว้านใหญ่
คาชะอี
เมืองมุกดาหาร
นิคมคาสร้อย
เมืองมุกดาหาร
ดอนตาล
เมืองมุกดาหาร

จานวน
พระภิกษุ สามเณร
๑๕
๗
๑
๗
๘
๙
๙
๑๓
๗
๑๒
๑๔
๔
16
2
18
2
13
135
20

แม่ชี
๑
๔
1
6

ปัจจัยที่ได้รับบริจาค
เพื่อถวายวัด (บาท)
๖,๖๖๖
๑๕,๗๙๗
๑๔,๑๑๕
๑๒,๒๔๙
๒๐,๕๗๓
๑๓,๘๕๔
๑๖,๙๒๑
๖,๗๐๕
๑๔,๓๐๘
34,940
1๙,๔๔๖๐
16,282
๑9๑,๘70

-๑1ปฏิทินการจัดกิจกรรมทีเหลือในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ มีดังนี้
วัน เดือน ปี
ศุกร์ที่
4
กรกฎาคม
๒๕๕๗

สถานที่
วัดศรีสุมังค์ ตาบล
มุกดาหาร อาเภอ
เมืองฯ

มติที่ประชุม

โยธาธิการฯ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
ประธาน
มติที่ประชุม
เลิกประชุม

เจ้าภาพ
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร/สถานีอุตุนิยมวิทยา
มุกดาหาร/วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร/โรงเรียนมุกดาลัย/
อาเภอเมืองมุกดาหาร/เทศบาลเมืองมุกดาหาร/ผู้นาชุมชนในพื้นที่วัด/สภา
วัฒนธรรมอาเภอเมืองมุกดาหาร/สภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร/สมาคม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร

รับทราบ
3.11 สรุปผลการก่อสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ (สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด)
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 7 งวด เป็ น เงิ น
14,773,110 บาท เหลือเบิกจ่ายอีก ๒5 งวด ปัจจุบันก่อสร้างได้ 42.23 % ล่าช้ากว่า
แผนงาน 5.31 %
รับทราบ
เรื่องอื่น ๆ
- กาหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 7/๒๕๕7
กาหนดการประชุมครั้งต่อไป วันพุธที่ 30 กรกฎาคม ๒๕๕7 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒๐๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ
เวลา ๑6.00 น.
(นายเอกอุระ มีประเทศ)
นิติกรปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

