รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 7/๒๕๕7
เมื่อวันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕7 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒๐๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
**************
ผู้มาประชุม
๑. นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์
๒. นายสรสิทธ์ ฤทธิ์สรไกร
๓. นายธวัชชัย ธรรมรักษ์
๔. ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่
๕. นางสาวรัชณีวรรณ เสวกพิบูลย์
๖. นางสาวณัฐธิดา เฉลยฤกษ์
๗. นายไพทูรย์ ปินะถา
๘. นางณิทฐา แสวงทอง
๙. นายสุระชาติ พรหมดิเรก
๑๐. นายศุภสาร สุริยะ
๑๑. นายไชยอนันต์ บุญประสิทธิพร
๑๒. นายเวชสุวรรณ อาจวิชัย
๑๓. นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ
๑๔. นายจิรพงษ์ แก้วมณี
๑๕. นายชัยรัช ไทยดารงเดช
๑๖. นายสันธาน สร้อยสาโรง
๑๗. นายกาพล สิรริ ัตตนนท์
๑๘. นายอนุชา เจริญรักษ์
๑๙. นายปกรณ์ กรรณวัลลี
๒๐. นายพรเทพ วัชกีกุล
๒๑. นายพิทักษ์ชัย วรสุข
๒๒. นายสุวิทย์ จันทรุกขา
๒๓. นายกฤตพัฒน์ ครุฑกุล
๒๔. นางสาวจรัสศรี อิฎฐกุล
๒๕. นายรังษี มีเดช
๒๖. นางมธุรส เปรมฤทธิ์
๒๗. นางภรณี อินทรีย์
๒๘. นายจิณณพิภัทร ชูปัญญา
๒๙. นายศุภชัย จรรยาผดุงพงษ์
๓๐. นายปิยพงศ์ นาโสก
๓๑. นายเชิดชัย อาจวิชัย
๓๒. นายศิริพงษ์ มุขศรี
๓๓. นางสาวนุชนาถ ด้วงสงฆ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
หน.สนง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
นายอาเภอคาชะอี
นายอาเภอดอนตาล
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
นายอาเภอดงหลวง
นายอาเภอหนองสูง
นายอาเภอหว้านใหญ่
ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.โรงพยาบาลมุกดาหาร
หน.ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ ๗๒
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดมุกดาหาร

๓๔. นางศศกร ลออศรีสกุลไชย
๓๕. นายสุชาติ ชัยจิตร์
๓๖. นายชวการ มาฆะวงศ์
๓๗. นายขวัญชัย ธนพรไพศาล
๓๘. นายอรัญ จูถนอม
๓๙. นางสาวเยาวลักษณ์ พรหมกิ่งแก้ว
๔๐. นายอติพิชญ์ จันทร์เพ็ง
๔๑. นายมังกร ศรีราช
๔๒. ว่าที่ร้อยตรี พิเชษฐ์ แก้วจินดา
๔๓. นายอินผล อะทะยศ
๔๔. นางสาวนวรัตน์ บุญมี
๔๕. พ.ต.อ.เอกชัย อนันตชัย
๔๖. พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง
๔๗. พ.ต.ท.อุดม พูลวงษ์
๔๘. นายปัญญา นวนสี
๔๙. นายพิทักษ์ เมืองโคตร
๕๐. นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณไตรย์
๕๑. นายวิชาญ บางท่าไม้
๕๒. นายสุรพงษ์ ศิริเวช
๕๓. นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
๕๔. นายรุ่มไม้ นวลตา
๕๕. นายสังคม เดือนเพ็ญศรี
๕๖. นางทิพวรรณ ตังตระกูล
๕๗. นายวิศิษฐ์ เหลืองรุ่งโรจน์
๕๘. นายไพฑูรย์ สุขต่าย
๕๙. นายคณิต ไชยสิทธิ์
๖๐. นายไทยทวี ลีลาพจน์สกุล
๖๑. นายโสภณ พวงสมบัติ
๖๒. นายทวีศักดิ์ ชื่นปรีชา
๖๓. นายวัฒนา คงแก้ว
๖๔. นายอุดร ลุนาบุตร
๖๕. นางธงชัย โสดา
๖๖. นายประชา มีธรรม
๖๗. นายสุริยะ ใจวงศ์
๖๘. นางนลินี ศรีสารคาม จันทร์ตรี
๖๙. นายคาปอน โล่ห์เงิน
๗๐. นางสาวธวัลรัตน์ ผงทอง
๗๑. นายจักรกฤษณ์ พูนดี

-๒คลังจังหวัดมุกดาหาร
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
แทน สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
แทน นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
แทน ผู้จัดการธนาคารออมสิน
แทน ผู้อานวยการ ธกส. จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
ผบ.ร้อย ตชด. ที่ 234
แทน ผกก.10 กองบังคับการตารวจน้า
แทน สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
ผจก.ศูนย์บริการลูกค้า TOT สาขามุกดาหาร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แทน สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดจังหวัดมุกดาหาร
หน.สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
ผอ.สนง.กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
แทน หน.สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนฯ
แทน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
แทน ผอ. วิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย

๗๒. นายทรงวุฒิ โยวบุตร
๗๓. นางศิริพร ไชยศรี
๗๔. นายอภิศักดิ์ วรรณไกรศรี
๗๕. นายสายันต์ บุญลี
๗๖. นายกมล นัยจิต
๗๗. นายประภาส ศาสตร์แก้ว
๗๘. นายกิตติทัต สุตธรรม
๗๙. นายอนน บุญกระสาน
๘๐. นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์
๘๑. นายอุดม เมืองโคตร
๘๒. นายเดชา แสงสุวรรณ
๘๓. นางสาวจริยา ถานัน
๘๔. นางณัฐธภา ทองเฟือง
๘๕. นางสาวกฤษณา นวลรักษา
๘๖. นายสุดเขต จันทรสาขา
๘๗. นางสาวพรพรรณี ปิ่นโภคินทร์
๘๘. นางสาวกุลสตรี จาปา
๘๙. นายพรโรจน์ ยลพล
๙๐. พ.อ.ชัยพัทธ์ พรธนัชญ์สกุล
๙๑. พ.อ.สมัคร เอ็นดู
๙๒. นายแสงทอง อนันตภักดิ์
๙๓. นายสมจิตร ศิริภูธร
๙๔. นายกานต์ สุวรรณพันธ์
๙๕. นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง
๙๖. นายศุภเดช การถัก
๙๗. นางปิยะพร เฉลิมช่วง
๙๘. นางสาวจริญญา วันทาวงศ์
๙๙. นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม
๑๐๐. นายบุญร่วม วันนาพ่อ
๑๐๑. นายโยธิน ครองยุทธ
๑๐๒. นายผดุง คามุงคูณ
๑๐๓. นายรพัส พวงทอง
๑๐๔. นายโยธิน ครองยุทธ
๑๐๕. นายศุภพงษ์ เฮ่ประโคน
๑๐๖. นางศรีรัตน์ เซียสกุล
๑๐๗. นายเมธี แสนวิเศษ
๑๐๘. นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
๑๐๙. นายกิตติรัตน์ กุลตังวัฒนา
๑๑๐. นายอุดม เจริญรัตน์
๑๑๑. นางวรลักษณ์ บุตรธิเดช

-๓แทน ผอ.โรงเรียนมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ผอ.โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ผอ.โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดมุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.แขวงการทางมุกดาหาร
ผอ. ทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร
แทน หน. ที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ. ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
แทน พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
การค้าภายในจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สนง. การค้าต่างประเทศเขต ๙ มุกดาหาร
ผอ.คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.นพค. ๒๔
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
แทน พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
ผอ. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
หน.ศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
หน.อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
แทน หน.อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
แทน หน.อุทยานแห่งชาติภูผายล
แทน ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
ผอ.สนง.เลขานุการลุ่มน้าฯ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ประธานชมรมธนาคาร
นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร

-๔แทน นายกสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง

๑๑๒. นายอาชว์ ตั้งประกิจ
๑๑๓. นางธงชัย โสดา
๑๑๔. นายวิรัตน์ พรหมดี
ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผอ.สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
๒. ผจก.ธนาคารกรุงไทย
๓. ผกก.ตม.จังหวัดมุกดาหาร
๔. หน.ด่านกักสัตว์มุกดาหาร
๕. หน.ด่านตรวจพืชมุกดาหาร
๖. หน.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรฯ
๗. หน.ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
๘. ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ
๙. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร
๑๐. ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการดอนตาล
๑๑. ผบ.หมู่เรือที่ ๓ นรข.
๑๒. หน.สถานีไฟฟูาแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
๑๓. ผอ.ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 42 จังหวัดมุกดาหาร
๑๔. ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
๑๕. หน.ศูนย์ประสานงานปุาไม้มุกดาหาร
๑๖. หน.ด่านปุาไม้มุกดาหาร
๑๗. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา
เวลา 09.๓๐ น. นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธาน
การประชุม กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
พิธีการก่อนการประชุม
1. พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
จานวน ๑ นาย ได้แก่ นายอนุชา เจริญรักษ์ นายอาเภอดงหลวง
2. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้ข้าราชการกรมการปกครองที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติ
ราชการครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
จานวน 3 นาย ได้แก่
๒.๑ นายวิโรจน์ สนธิกรณ์
ตาแหน่งเจ้าพนักงานปกครองชานาญการ
๒.๒ นายประหยัด คุณมี
ตาแหน่งปลัดอาเภอ
๒.๓ นางอรุณรัตน์ ดวงสุริยเนตร ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง
3. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรม
พัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดมุกดาหารปี ๒๕๕๗ (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
3.1 หมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพีย ง “อยู่ เย็ น เป็ น สุ ข ” ดี เ ด่ น จัง หวั ด มุ ก ดาหาร ได้ แ ก่
บ้านนาสะโน หมู่ที่ ๓ ตาบลนาสะเม็ง อาเภอดอนตาล
๓.๒ กลุ่ ม/องค์กรชุมขนแกนหลั กส าคัญในการพัฒ นาหมู่บ้านดีเด่นจังหวัดมุกดาหาร
ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๙ ตาบลโพนทราย อาเภอคาชะอี
๓.๓ ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน หญิง ดีเด่นจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ นางอุไรวรรณ นาโสก
ตาบลนาโสก อาเภอเมืองมุกดาหาร

ระเบียบวาระที่ ๑
มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

ประธาน

มติที่ประชุม

-๕๓.๔ ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน ชาย ดีเด่นจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ นายโกวิทย์ ศรีสรรณ์
ตาบลปุงขาม อาเภอหว้านใหญ่
๓.๕ ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับตาบล (ศอช.ต.) ดีเด่นจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่
ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตาบลโพนงาน อาเภอคาชะอี
4. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ให้บริษัท สหเรือง จากัด ตามโครงการ TO BE NUMBER
ONE (สานักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร)
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดการ
ประกวดแข่งขันกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ณ อิมแพค เมืองทองธานี
ซึ่งจังหวัดมุกดาหารได้รับการคัดเลือกไปแข่งขันในระดับประเทศ ได้แก่ ประเภทชมรมจังหวัด
TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประเภทสถานศึกษาดีเด่น (โรงเรียนคาชะอีวิทยาคาร) และ
ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ ดีเด่น (บริษัท สหเรือง จากัด) ผลการแข่งขันบริษัท
สหเรืองจากัด ได้รับรางวัลการรักษามาตรฐานระดับทองปีที่ ๑ ดังนั้น เพื่อเป็นขวัญกาลังใจ
จังหวัดมุกดาหารขอมอบประกาศเกียรติคุณให้บริษัท สหเรือง จากัด
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนาผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาใหม่
- นายชวการ มาฆะวงศ์ ตาแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
รับทราบ
๑.๒ การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕7 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ
1.3 การปฏิบัติราชการตามประกาศและคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๑.3.1 การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์จังหวัดมุกดาหาร
๑ การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น
เป็นช่วงบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะบ่อนการพนัน ยาเสพติด การปูองกัน
และปราบปรามการตัดไม้ทาลายปุาและทรัพยากรธรรมชาติ
๒. การสร้างความเข้าใจและเยี่ยมเยียนรับฟังปัญหาของประชาชน เพื่อสร้างความ
เข้าใจถึงเหตุผลในการเข้ามาควบคุมอานาจการปกครองประเทศของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ และการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อนาข้อมูลไปสู่การปฏิรูปประเทศ
๓. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการพัฒนาเศรษฐกิจตาม
นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เช่น การลดต้นทุนการผลิตและควบคุมค่าเช่านา
การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวเพื่อแก้ไขปัญหาด้านแรงงานต่างด้าวให้เป็นระบบ การจัดตั้ง
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด การจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลราคาควบคุม และการจัดตั้งเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
๔. กิจกรรมการสร้างความสุข ความปรองดองสมานฉันท์ในจังหวัดมุกดาหาร เช่น
โครงการช่ว ยเหลื อผู้ ประสบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณียากจน เจ็บปุว ย
พิการ อนาถา โครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โครงการ
จัดประชุมสัญจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดมุกดาหาร โครงการผู้ว่าฯ
พาเยี่ยมวัดทาบุญ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธจังหวัดมุกดาหาร และโครงการทาบุญ
ตักบาตรสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ
รับทราบ

ประธาน

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.มห.

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
หน.สนจ.มห.

-๖1.3.2 การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร
ค าสั่ ง คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๗๒/๒๕๕๗ ลงวั น ที่ ๑๙ มิ ถุ น ายน
๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีหน้าที่
ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งและดาเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
และกากับดูแล ติดตามประเมินผลการดาเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดประชุมกับผู้ว่าราชการ
จังหวัด ๕ จังหวัด (รวมจังหวัดมุกดาหาร) เพื่อกาหนดแนวทางการทางาน โดยให้จังหวัด
ทั้ง ๕ จังหวัด จัดทาข้อมูลสนับสนุนภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จังหวัดมุกดาหาร
ได้ประชุมคณะทางานเตรียมความพร้อมฯ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อจัดทา
ข้อมูลสนับสนุนดังกล่าว
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕7 เมื่อวันศุกร์ที่ 2๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
รายงานการประชุมมีทั้งหมด ๑1 หน้า ฝุายเลขานุการได้ลงรายงานการประชุมใน
www.mukdahan.go.th แล้ว เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ๒๕๕7 และได้จัดส่งรายงานการ
ประชุมทาง Email: mukdahan_gov@hotmail.com จานวน ๖๕ หน่วยงาน มีผู้ตรวจ
สอบรายงานการประชุมฯ จานวน ๖๓ หน่วยงาน และมีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม
๒ หน่ว ยงาน คือ ส านักงานวัฒ นธรรมจังหวัดมุกดาหาร และส านักงานสวัส ดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ฝุายเลขานุการได้แก้ไขรายงานการประชุมแล้ว
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕7 เมื่อวันศุกร์ที่ 2๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม
๒๕๕๗ (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
1. ด้ ว ยสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ ทรงเจริ ญ พระชนมพรรษา
82 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 นับเป็นมหามงคลที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
จะได้ ร่ วมแสดงความกตั ญญู กตเวที น้ อมร าลึ กในพระมหากรุ ณาธิ คุ ณ และแสดงความ
จงรักภักดี คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงให้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ และสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีได้จัดทาภาพยนตร์เฉลิมพระ
เกียรติฯ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในพื้นที่ 4 ภาค จานวน 4 เรื่อง เพื่อฉายให้ประชาชน
ได้รับชมโดยทั่วกัน กระทรวงมหาดไทย จึงให้จังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนี้
๑.1 ประดับธงชาติไทยและธงตราสัญลั กษณ์ พร้อมตกแต่งสถานที่/อาคาร
สานักงานให้เรียบร้อยสวยงาม ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2557
1.2 จัดพิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ (ตามจานวนที่เห็นเหมาะสม) ในวันอังคารที่
12 สิงหาคม 2557 (เวลา และสถานที่ตามที่จังหวัดกาหนด)
1.3 จั ดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ได้แก่ พิธีล งนามถวายพระพร/พิธีถวาย
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ/พิธีถวายเครื่องราชสักการะ/และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
พร้อมกันกับส่วนกลางในเวลา 19.29 น. โดยสามารถรับชมได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
รวมการเฉพาะกิจแห่ งประเทศไทย และให้จังหวัดจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ
ก่อนพิธีการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

มติที่ประชุม

หน.สนจ.มห.

-๗1.4 ประชาสั มพั น ธ์ เ ชิ ญ ชวนข้ า ราชการและประชาชนทุ ก หมู่ เหล่ า ในพื้ น ที่
ร่วมแสดงความจงรักภักดี โดยร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน
๒. จังหวัดมุกดาหารได้ดาเนินการ ดังนี้
กาหนดจัดงานจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘2 พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕7 ในวันอังคารที่
12 สิงหาคม 2557 ประกอบด้วยพิธีต่าง ๆ ดังนี้
2.1 พิธีทาบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เวลา 06.30 น. ณ
บริเวณหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดมุกดาหาร
2.2 พิ ธี ล งนามถวายพระพรและพิ ธี ถ วายราชสดุ ดีเ ฉลิ ม พระเกี ย รติ เวลา
08.30 น. ณ โรงเรียนมุกดาหาร
2.3 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน – พุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนถวายพระพร
ชัยมงคล เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนมุกดาหาร
จึงขอเชิญทุกท่านและคณะร่วมพิธีทั้ง ๓ พิธี ตามวัน เวลา และสถานทีข่ ้างต้น
รับทราบ
3.2 การปฏิบัติราชการตามประกาศและคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๑. การจัดตั้งศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม
๒๕๕๗ ข้ อ ๑ ให้ จั งหวัด จัด ตั้ง ศูน ย์ ดารงธรรมขึ้น ณ ศาลากลางจัง หวัด เพื่อ รับ เรื่ อ ง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและ
ข้อเสนอแนะของประชาชน และทาหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว และแนวทางปฏิบัติของกระทรวง
มหาดไทย จังหวัดมุกดาหารจึงได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ณ ศาลากลาง
จังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๑ โทร./โทรสาร 0-4261-4777 มท. 49230 และออกคาสั่งจังหวัด
มุกดาหาร ที่ 1519/2557 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ผู้ อ านวยการ และส่ วนงานศู นย์ ด ารงธรรมจั งหวั ดมุ กดาหาร เพื่ อก าหนดโครงสร้ างการ
บริหารงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ดังนี้
1.1 คณะกรรมการบริหารงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร องค์ประกอบ
ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานกรรมการ กรรมการ ๒๒ คน และหัวหน้า
ส านั ก งานจั งหวัด มุกดาหาร กรรมการและเลขานุการ โดยมีอัย การจังหวั ดมุกดาหาร
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนฯ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ เป็นคณะที่ปรึกษา คณะกรรรมการ
บริหารมีหน้าที่กาหนดนโยบาย อานวยการ ควบคุม กากับดูแล การปฏิบัติงานของศูนย์
ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร และกาหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติ งานของศูนย์
ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
1.2 ผู้ อ านวยการศู นย์ ดารงธรรมจั งหวัด มุก ดาหาร ได้แ ก่ รองผู้ ว่า ราชการ
จังหวัดมุกดาหารที่ได้รับมอบอานาจตามคาสั่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมอบอานาจ
ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารปฏิบัติราชการแทน โดยให้มีหน้าที่ควบคุม กากับดูแล
การปฏิบัติงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
1.3 แบ่ ง ส่ ว นงานศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด มุ ก ดาหารเป็ น ๔ ส่ ว นงาน โดยมี
หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบและมีหน้าที่ ดังนี้

มติที่ประชุม

จัดหางานจังหวัด

มติที่ประชุม

-๘1.๓.๑ ส่วนงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ มอบหมายให้หัวหน้าสานักงาน
จังหวัดมุกดาหารรับผิดชอบดาเนินการ แบ่งเป็น ๒ ฝุาย คือ
๑) ฝุ า ยรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น ร้ อ งทุ ก ข์ มี ห น้ า ที่ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
ร้องทุกข์ ให้คาปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะ และประสานการ
แก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
2) ฝุายปฏิบัติการ มีหน้าที่ตรวจสอบ หาข้อมูล แก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ในพื้นที่
1.3.2 ส่วนงานบริการข้อมูลข่าวสาร มอบหมายให้สถิติจังหวัดมุกดาหาร
รับผิดชอบดาเนินการ โดยมีหน้าที่ ดังนี้
๑) บริการข้อมูลข่าวสาร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
๒) บริ ก ารติ ด ต่ อ สอบถาม แนะน าแก่ ประชาชนในการ
เข้าตรวจสอบข้อมูลในส่วนราชการ
1.3.3 ส่ว นงานบริการประชาชน มอบหมายให้ ปลั ดจังหวัดมุกดาหาร
รับผิดชอบดาเนินการ แบ่งเป็น ๒ ฝุาย คือ
1) ฝุายให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในที่แห่งเดียว
2) ฝุายให้บริการรับเรื่องส่งต่อ มีหน้าที่บริการรับเรื่ องจากประชาชน
เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดาเนินการให้แล้วเสร็จ
1.3.4 ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ มอบหมายให้นายอาเภอรับผิดชอบดาเนินการ
มีหน้าที่ ดังนี้
1) รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
2) ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
3) รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะจากประชาชน
๔) บริการแบบเบ็ดเสร็จ
และขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ณ ศาลากลาง
จังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๑ ภายหลังการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ
2. การจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (สานักงาน
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร)
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม
๒๕๕๗ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop

Service) เพิ่มเติม โดยทีข่ ้อ ๔ ของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๐/๒๕๕๗
เรื่อง มาตรการชั่วคราวในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ลงวันที่ ๒๕
มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ กาหนดให้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบ
เบ็ดเสร็จในทุกจังหวัดโดยการจัดตั้งในจังหวั ดอื่นใดและเริ่มทาการเมื่อใด ให้เป็นไปตามที่
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติกาหนด จึงประกาศให้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพิ่มเติมใน ๕๓ จังหวัดที่เหลือ
ทั้งหมด ทั้งนี้ ให้เริ่มทาการตั้งแต่วันที่ ๒๘ กรกฎาคม๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗
รับทราบ

ผอ.สนง.ทรัพยากรฯ

-๙3. ประกาศคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ฉบั บที่ ๑06/๒๕๕๗ ลงวั นที่ ๒๑
กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ (สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร)
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑06/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม
๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยปุาไม้ โดยให้มีการแก้ไขมาตรา ๗ มาตรา ๔๘
มาตรา ๖๙ วรรคสอง มาตรา ๗๒ ทวิ วรรคสอง มาตรา ๗๓ วรรคสอง พระราชบัญญัติ
ปุาไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ ดังนี้
มาตรา ๗ ไม้สั ก ไม้ยาง ไม้ชิงชั น ไม้เก็ดแดง ไม้อีเ ม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพี้
ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพี้เขาควาย
ไม้เก็ดดา ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ดเขาควาย ไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใดในราชอาณาจักร เป็นไม้หวงห้าม
ประเภท ก ไม้ชนิดอื่นในปุาจะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใด ให้กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๔๘ ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ห้ามมิให้ผู้ใดแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปร
รูปไม้ ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป มีไม้สั ก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยูงแกลบ
ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ชิก ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊ กแตน
ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ดดา ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ดเขาควาย แปรรูป ไม่ว่าจานวนเท่าใดไว้ใน
ครอบครอง หรื อ มี ไ ม้ แ ปรรู ป ชนิ ด อื่ น เป็ น จ านวนเกิ น ๐.๒๐ ลู ก บาศก์ เ มตร ไว้ ใ น
ครอบครอง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดใน
กฎกระทรวงและในการอนุญาต
มาตรา ๖๙ วรรคสอง ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าไม้ที่มีไว้ในครอบครองเป็น
(๑) ไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน
ไม้ขะยุง ไม้ชิก ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พยุง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ดดา
ไม้อีเฒ่า ไม้เก็ตเขาควาย หรือไม้หวงห้ามประเภท ข หรือ
(๒) ไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินยี่สิบ
ต้นหรือท่อน หรือรวมปริมาตรไม้เกินสี่ลูกบาศก์เมตร หรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้ว รวมปริมาตร
ไม้เกินสี่ลูกบาศก์เมตร
ผู้กระทาความผิดต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่
ห้าหมื่นบาทถึงสองล้านบาท
มาตรา ๗๒ ทวิ วรรคสอง ในกรณีความผิดมาตรานี้ ถ้าไม้ที่มีไว้ในครอบครองเป็น
(๑) ไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน
ไม้ขะยุง ไม้ชิก ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พยุง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ดดา
ไม้อีเฒ่า ไม้เก็ตเขาควาย หรือไม้หวงห้ามประเภท ข หรือ
(๒) ไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินห้าต้น
หรือท่อน หรือรวมปริมาตรไม้ที่ครอบครองเกินหนึ่งลูกบาศก์เมตร หรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้ว
รวมปริมาตรไม้เกินหนึ่งลูกบาศก์เมตร
ผู้กระทาความผิดต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท
มาตรา ๗๓ วรรคสอง ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าการกระทาผิดนั้นเกี่ยวกับ
(๑) ไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน
ไม้ขะยุง ไม้ชิก ไม้กระชิก ไม้กระชิบ ไม้พยุง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ดดา
ไม้อีเฒ่า ไม้เก็ตเขาควาย หรือไม้หวงห้ามประเภท ข หรือ

-๑๐(๒) ไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกัน เกินยี่สิบ
ต้นหรือท่อน หรือรวมปริมาตรไม้เกินสี่ลูกบาศก์เมตร หรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้ว รวมปริมาตร
ไม้เกินสองลูกบาศก์เมตร
ผู้กระทาความผิดต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่
ห้าหมื่นบาทถึงสองล้านบาท
และให้ยกเลิกความในลาดับที่ ๕๓ ในช่องประเภท ก ไม้หวงห้ามธรรมดาของบัญชี
ท้ายพระราชกฤษฎีกากาหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๓๐
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.3 การดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณียากจน
เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด
สรุปการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
กรณียากจน เจ็บปุวย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนกรกฎาคม 2557
1. ปัญหาด้านยารักษาโรค สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารโดยโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลในพื้นที่ได้ติดตามให้การช่วยเหลือครัวเรือนเปูาหมายทุกราย ได้แก่
ให้คาแนะนาในการดูแลสุขภาพ จานวน 27 ราย ช่วยเหลือด้านสาธารณสุข จานวน 17 ราย
ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกายและจิตใจ จานวน 9 ราย รักษา/ติดตามมารับยาอย่างต่อเนื่อง
จานวน 3 ราย ให้คาแนะนาด้านการรักษาดูแลสุขภาพ จานวน 5 ราย
2. ปัญหาด้า นอาหาร (อาชีพ/รายได้) หน่วยงานเจ้าภาพหลักได้ดาเนินการ
ขับเคลื่อนและให้การช่วยเหลือครัวเรือนเปูาหมาย ประจาเดือนกรกฎาคม 2557 ดังนี้
2.1 จากการส ารวจข้อมู ล ความต้อ งการด้านอาชีพ ความต้องการฝึ กอาชี พ
ระยะสั้ น และการขอรับ การช่ว ยเหลื อจากกองทุนช่ว ยเหลื อผู้ ยากจน เจ็บปุว ย พิการ
อนาถา จังหวัดมุกดาหาร จานวน 63 ราย แยกเป็น 15 อาชีพ 28 คน จานวน 22 ครัวเรือน
(บางครั วเรือนมีความต้องการฝึกอาชีพระยะสั้นมากกว่า 1 อาชีพขึ้นไป) และหัว หน้า
ครัวเรือนประสงค์เข้าฝึกอาชีพด้วยตนเอง จานวน 12 ครัวเรือน ตัวแทนในครัวเรือนเข้า
ร่วมฝึกอาชีพ จานวน 12 ราย และไม่ประสงค์ฝึกอาชีพ จานวน 41 ครัวเรือน
2.2 จังหวัดมุกดาหารอนุมัติงบสนับสนุนปัจจัยการผลิ ตจากกองทุนช่วยเหลื อ
ผู้ยากจน เจ็บปุวยพิการ อนาถา จานวนเงิน 84,335 บาท จานวน 25 ราย 27 กิจกรรม แก่
ครัวเรือนเปูาหมายอาเภอนิคมคาสร้อย อาเภอดอนตาล อาเภอหว้านใหญ่ และอาเภอหนองสูง
2.3 สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ติดตามเยี่ยมเยียนให้คาแนะนา
การฝึ ก อาชี พ ระยะสั้ น แก่ ค รั ว เรื อ นเปู า หมายและให้ ค รั ว เรื อ นยื ม จั ก รเย็ บ ผ้ า เพื่ อ ใช้
ประกอบอาชีพรั บ จ้างตั ดเย็ บเสื้ อ ผ้ าโดยมีการต่อสั ญญาการยื มทุกปี และมอบสิ่ งของ
ช่วยเหลือครัวเรือน อาทิ เสื้อผ้า และนมสาหรับดูแลหญิงที่ตั้งครรภ์
3. ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
เหล่ า กาชาดจั งหวัดมุกดาหาร และอาเภอดาเนินการช่ว ยเหลื อมอบบ้านแก่ครัว เรือน
เปูาหมายประจาเดือนกรกฎาคม 2557 ในพื้นที่อาเภอหนองสูง จานวน 2 ครัวเรือน
4. ปัญหาด้า นเครื่ อ งนุ่งห่ม ส านักงานพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษ ย์
จั ง หวั ด มุ ก ดาหารติ ด ตามให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ ครั ว เรื อ นที่ ป ระสบปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ น
ทั้งผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ และมีเด็กในอุปการะ ไม่มีที่ดินทากิน
มติที่ประชุม
รับทราบ

คลังจังหวัด

มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

-๑๑๓.๔ การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และอนุมัติการดาเนินการ
จัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
๑. ให้หน่วยงานพิจารณาว่าการจัดหาเป็นการจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและ
ควบคุมงาน การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตาม
หลั ก การข้อ ๓ ของระเบี ยบฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ หน่ว ยงานสามารถดาเนิน การจัด หาตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบ
ข้อบังคับของหน่วยงานได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ.
๒๕๔๙ ต่อ กวพ.อ. แต่อย่างใด
๒. ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ พิจารณาประเภทสินค้าและบริการ ดังนี้
๒.๑ พัสดุที่จัดหามีการแข่งขันน้อยรายหรือไม่
2.2 พิจารณาจากความซับซ้อนหรือเทคนิคเฉพาะของสินค้าหรือบริการ
2.3 สินค้าและบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี ประเภทระบบ IT ต้องพิจารณาว่า
ระบบ IT ที่จะจัดหาเป็นประเภททั่วไป หรือประเภทที่มีลักษณะเฉพาะ
2.4 พิจารณาพัสดุที่จัดหามีความผันผวนด้านราคาหรือไม่
3. กรณีหน่วยงานได้ดาเนินการจัดหาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ไม่ว่าจะอยู่
ในขั้นตอนใด ต่อมาหน่วยงานเห็นสมควรยกเลิก การดาเนินงานทั้งหมดหากการจัดหาใหม่
เป็นไปตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ ให้หน่วยงานดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม หรื อระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานได้
โดยไม่ต้องขอยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ ต่อ กวพ.อ. แต่อย่างใด
๔. กรณีหน่วยงานจัดหาด้วยวิ ธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักเกณฑ์พิจารณา
ตัดสินด้วยราคาต่อรายการ หากมีบางรายการจัดหาแล้วไม่ได้ผลดี และรายการที่เหลือนั้น
มีว งเงิน รวมไม่ถึงสองล้ านบาท ให้ ห น่ว ยงานจัดหาด้ว ยวิธีการอื่ นตามระเบียบฯ พ.ศ.
๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานได้
รับทราบ
3.5 สรุปรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
ประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนสิงหาคม 2557
เครื่องชี้ภ าวะเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหาร คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจังหวัด
มุกดาหารมีสัญญาณขยายตัว จากด้านอุปทานจากภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม
รวมทั้งจากการลงทุนภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐและการค้าชายแดน ในขณะที่ ด้าน
อุปสงค์หดตัวจากการบริโภคภาคเอกชนและภาคการบริการ ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ
จังหวัดยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยอัตราเงินเฟูอทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.96
เศรษฐกิจด้านอุปทาน คาดการณ์ว่ามีสัญญาณขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดือน
เดียวกันของปีก่อน แต่ชะลอตัวจากเดือนก่อน สะท้อนจากดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม
และภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่ภาคการบริการหดตัว
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ คาดการณ์ว่ามีสัญญาณหดตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน สะท้อนจากดัชนีการบริโภคภาคเอกชน ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชน การใช้
จ่ายภาครัฐ และการค้าชายแดนขยายตัว

มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

มติที่ประชุม

พัฒนาสังคมฯ

-๑๒ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟูอทั่วไปของจังหวัดมุกดาหาร
ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
และยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะทาให้ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ คือ
(1) เสถียรภาพทางการเมือง
(2) ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และประเทศคู่ค้าทางเศรษฐกิจ
(3) ความผันผวนของราคาน้ามันเชื้อเพลิงและพลังงาน
(4) ราคาสินค้าและค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูง
(5) อัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราแลกเปลี่ยน
(6) ภัยธรรมชาติ
รับทราบ
๓.6 รายงานผลตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 255๗
- งบประจา ได้รับ 3,051.05 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2,762.81 ล้านบาท
คิดเป็น 90.55 % ลาดับ 50 ของประเทศ
- งบลงทุน ได้รับ 825.08 ล้านบาท เปูาหมายกาหนดให้เบิกจ่าย 82%
เบิกจ่ายแล้ว 491.26 ล้านบาท คิดเป็น 59.54 % ลาดับ 21 ของประเทศ
- ภาพรวมได้รับ 3,876.14 ล้านบาท เปูาหมายกาหนดให้เบิกจ่าย 95%
เบิกจ่ายแล้ว 3,254.07 ล้านบาท คิดเป็น 83.95 % ลาดับ 39 ของประเทศ
2. สรุปผลการเบิกจ่ายงบจังหวัด ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557
- งบประจา ได้รับ 92.51 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 77.60 ล้านบาท คิดเป็น
83.88 % ลาดับ 5 ของประเทศ
- งบลงทุน ได้รับ 46.78 ล้านบาท เปูาหมายกาหนดให้เบิกจ่าย 82% เบิกจ่าย
แล้ว 33.73 ล้านบาท คิดเป็น 72.11 % ลาดับ 15 ของประเทศ
- ภาพรวมได้รับ 139.29 ล้านบาท เปูาหมายกาหนดให้เบิกจ่าย 95%
เบิกจ่ายแล้ว 111.33 ล้านบาท คิดเป็น 79.93 % ลาดับ 7 ของประเทศ
รับทราบ
๓.7 โครงการออกหน่วยบริการทางสังคมเคลื่อนที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่น คงของมนุ ษย์ สร้ า งความรั ก ความปรองดองและมอบความสุข ให้
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารปี ๒๕๕๗ (สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร)
กระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดทาโครงการออกหน่ว ย
บริการทางสังคมปี ๒๕๕๗ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมได้อย่างทั่วถึง
ซึ่งจังหวัดมุกดาหารกาหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว วันจันทร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ หอประชุมโรงเรียนมุกดาหาร โดยมีกิจกรรม ดังนี้
๑) ให้บริการประชาชนด้านสวัสดิการสังคมแก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส เด็ก เยาวชน
สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และบริการด้านอื่นๆ

มติที่ประชุม

หน.สนง.ปภ.จ.มห.

มติที่ประชุม

ผอ.สนง.กศน.จ.มห.

มติที่ประชุม

-๑๓๒) กิจกรรมการแสดงของเด็กและเยาวชน
๓) กิจกรรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ จานวน ๘ กิจกรรม
๔) ให้ ค วามรู้เ กี่ย วกั บ กฎหมายของกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่น คง
ของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕) ให้บริการด้านสุขภาพ (หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)
๖) บริการฝึกสอนอาชีพระยะสั้น (หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน)
๗) บริการทาประกันสั งคมให้ แก่แรงงานนอกระบบตามมาตรา ๔๐ (ส านักงาน
ประกันสังคมจังหวัด)
๘) ให้บริการแจกพันธุ์กล้าไม้ (สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
มุกดาหาร)
๙) บริการนวดแผนไทย (มูลนิธิวิสุทธิธรรม)
รับทราบ
3.8 สรุ ป รายงานสถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน ประจ าเดื อ นมิ ถุ น ายน ๒๕๕๗
(สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
1. เกิดอุบัติเหตุ จานวน 47 ครั้ง ในพื้นที่ ๗ อาเภอ
2. ผู้บาดเจ็บ (Admit)
จานวน 50 ราย เป็นชาย 33 ราย หญิง 17 ราย
3. ผู้เสียชีวิต
จานวน 0 ราย
4. รถมอเตอร์ไซค์ เกิดอุบัติเหตุสูงสุด จานวน 46 ครั้ง รถปิคอัพ ๑ ครั้ง
๕. ยอดสะสมผู้ เ สี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนของปี 2557 เปรี ย บเที ย บกั บ
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
3.9 มหกรรมกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ ๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สานักงาน กศน.
จังหวัดมุกดาหาร)
การจั ดงานมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาหนด
จัดงาน วันที่ 13–14 สิงหาคม 2557 ณ จังหวัดมุกดาหาร โดยมีการแข่งขัน ๕ ประเภท
ได้แก่ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล แชร์บอล เปตอง และกีฑา จัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬากลาง
จังหวัดมุกดาหาร สนามโรงเรียนมุกดาหาร สนามโรงเรียนมุกดาลัย สนามโรงเรียนเมืองใหม่
และสนามโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล มีหน่วยงานที่เข้าร่วมงานมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์
ครั้งที่ 4 จานวน ๒๗ สถาบันการศึกษา จาก ๒๐ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รับทราบ
3.10 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
“หมู่บ้านรักษาศีล ๕” (สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด)

ผอ.สนง.พระพทุธฯ

มติที่ประชุม

ผอ.สนง.พระพุทธฯ

มติที่ประชุม

วัฒนธรรมจังหวัด

ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
10
11

12
13
14

-๑๔จังหวัดมุกดาหาร โดยสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและสานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดจัดทาโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
“หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนสนับสนุน และวันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น.
จะมีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว โดยมีการบันทึกข้อตกลง และ
แถลงข่าว โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
รับทราบ
3.11 โครงการขุดสระเก็บน้าขนาดใหญ่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยและต้าน
ภัยแล้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด)
มหาเถรสมาคมให้ความเห็นชอบให้วัดที่มีที่ดินจานวนมากและอยู่ใกล้ชุมชน ขุดสระน้า
ขนาดใหญ่ เก็บ น้ าใช้ แก้ไขปัญหาภัยพิบัติอุ ทกภัยและภัยแล้ ง โดยขอรับการสนับสนุ น
เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รจากทุ ก ภาคส่ ว น และขอเชิ ญ ชวนประชาชนสนั บ สนุ น ปั จ จั ย
ดาเนินงาน ซึ่งจังหวัดมุกดาหารมีวัดร่วมโครงการฯ ๑ แห่ง คือ วัดห้วยทราย อาเภอคาชะอี
รับทราบ
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
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 14 ครั้ง ดังนี้

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

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

จานวน
พระภิกษุ สามเณร
๑๕
๗
๑
๗
๘
๙
๙
๑๓
๗
๑๒
๑๔
๔
16
2
18
2
13
8
3
10
8
153
31

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
13,137
17,310
206,007

-๑5ปฏิทินการจัดกิจกรรมทีเหลือในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ มีดังนี้
วัน เดือน ปี
จันทร์ที่
18
สิงหาคม
๒๕๕๗

สถานที่
วัดยอดแก้วศรีวิชัย
ตาบลมุกดาหาร
อาเภอเมือง
มุกดาหาร

เจ้าภาพ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง /
สนง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร/อาเภอเมือง
มุกดาหาร/เทศบาลเมืองมุกดาหาร/ผู้นาชุมชนในพื้นที่วัด/สภาวัฒนธรรม
จังหวัดมุกดาหาร/สภาวัฒนธรรมอาเภอเมืองมุกดาหาร/สมาคมสตรีจังหวัด
มุกดาหาร

และขอรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ “หมู่บ้ านรั กษาศีล ๕” ซึ่งไทยทีวีสี
ช่อง ๓ ได้ประสานสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพื่อถ่ายทาข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ
ดังกล่าว ณ วัดนาอุดมวนาราม อาเภอนิคมคาสร้อย ระหว่างวันที่ ๖-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
และน าเผยแพร่ ทางช่ อง ๓ SD วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. และวันที่
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๐๐ น. และรายการข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ และข่าวเด่น
เย็นนี้ทางช่อง ๓ Free TV วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.13 สรุปผลการก่อสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ (สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด)
ผู้แทนโยธาธิการฯ
การก่อสร้างพระใหญ่ฯ ปัจจุบันอยู่ในระยะที่ 3 งบประมาณก่อสร้าง 44,767,000
บาท เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยมีการเบิกจ่ายแล้ว 7 งวด เป็นเงิน
14,773,110 บาท เหลือเบิกจ่ายอีก ๒5 งวด ปัจจุบันก่อสร้างได้ 42.33 % ล่าช้ากว่า
แผนงาน 8.25 % ปัญหาอุปสรรค คือ ช่วงนี้ฝนตกชุก ฟูาคะนอง ไม่สามารถทางานได้
เต็มวัน และขาดแรงงานเนื่องจากอยู่ในฤดูทานา
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องอื่น ๆ
๔.๑ ข้อเสนอแนะของภาคเอกชน ๒ เรื่อง (สมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด
มุกดาหาร)
1) การจอดรถยนต์ซ้อนคันของประชาชน
ประธานที่ปรึกษาสมาคมฯ เนื่องจากมีการจอดรถยนต์ซ้อนคันทาให้ การสัญจรไปมาไม่สะดวกและปลอดภัย
จึงขอให้เจ้าหน้าที่ตารวจบังคับใช้กฎหมายจราจร
มติที่ประชุม
มอบตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหารไปตรวจสอบดาเนินการ
2) การขับขี่จักรยานยนต์โดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ประธานที่ปรึกษาสมาคมฯ การขั บ ขี่ จั ก รยานยนต์ โ ดยไม่ ส วมหมวกนิ ร ภั ย ไฟรถจั ก รยานยนต์ ไ ม่ มี ขั บ ขี่
จักรยานยนต์ย้อนเส้นทาง จึงขอให้มีกวดขันการปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน
ประธาน
ขอขอบคุณสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารที่แสดงความคิดเห็น
ในเรื่องนี้
มติที่ประชุม
มอบตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหารไปตรวจสอบดาเนินการ

-๑๖4.2 การจั ด ประชุมทางวิชาการ และน าเสนอโครงงาน ครั้ งที่ ๔ ห้องเรี ยนพิเ ศษ
วิทยาศาสตร์เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๙ จังหวัด (โรงเรียน
มุกดาหาร)
ผู้แทน ผอ.รร.มุกดาหาร
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ และนาเสนอโครงงาน ครั้งที่ ๔ ห้องเรียน
พิเศษ เครื อข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง ๙ จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร ยโสธร
ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อานาจเจริญ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ มีโรงเรียนที่อยู่
ในโครงการดังกล่าว ๒๘ โรงเรียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๒,๐๐๐ คน ระหว่างวันที่
๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล และโรงเรียนมุกดาหาร
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.3 งานช้างน้าวสัมพันธ์ (แขวงการทางมุกดาหาร)
ผู้แทน ผอ.แขวงฯ
ขอประชาสัมพันธ์งานช้างน้าวสัมพันธ์ในวันนี้ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพลังงานเป็นเจ้าภาพจัดงาน ณ สวนปาล์ม
เฮลท์ตี้ รีสอร์ท บ้านสามขา ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.4 การประชุมด้านแรงงานระหว่างมุกดาหาร-สะหวันนะเขต (สานักงานแรงงาน
จังหวัดมุกดาหาร)
แรงงานจังหวัด
ขอสรุ ป ประเด็ น การประชุ ม ด้ า นแรงงานระหว่ า งมุ ก ดาหาร-สะหวั น นะเขต
ซึ่งจังหวัดมุกดาหารได้ ทาความเข้าใจเรื่องการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวตามนโยบาย
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ การเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบ
เบ็ดเสร็จ มีการลงนามในบันทึกการประชุม ๗ ประเด็น ได้แก่ สถานการณ์ด้านแรงงาน
ทั้ง 2 ฝุาย การทางานของแรงงานต่างด้าวต้องได้รับสิทธิตามหลักสากล การแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนแรงงาน การเข้าสู่ AEC ความร่วมมือแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ความร่วมมือแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ และความร่วมมือพัฒนาฝีมือแรงงาน
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.5 กาหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 8/๒๕๕7
หน.สนจ.มห.
กาหนดการประชุมครั้งต่อไป วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม ๒๕๕7 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒๐๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุม
เวลา ๑๒.00 น.
(นายเอกอุระ มีประเทศ)
นิติกรปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

