รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นางสาวรัชณีวรรณ เสวกพิบูลย์ อัยการจังหวัดมุกดาหาร
3. นางมาลีรัฐ เล็กกระจ่าง
แทนอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
4. นายสมเพชร สร้อยสระคู
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
5. นายวิศิษฐ์ โพธิ์ไทรย์
แทนหัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
6. นางสุนทรี ใจสุทธิ์
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
7. นางสาวผ่องพรรณ นาเอก
แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
8. นายภพ ภูสมปอง
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
9. นายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์
หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
10. นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
11. นายอภัย วุฒิโสภากร
นายอาเภอคาชะอี
12. นายมนตรา กอซอ
นายอาเภอดอนตาล
13. นายชานาญ ชื่นตา
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
14. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
นายอาเภอดงหลวง
15. ว่าที่ ร.ต.เอกวัฒนา คงคาน้อย แทนนายอาเภอหว้านใหญ่
16. นายสมพร มณีรัตน์
นายอาเภอหนองสูง
17. นางอรวรรณ หินตะ
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
18. นางสาวจรัสศรี อิฏฐกุล
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
19. นางอรุณี ศรีประจันทร์
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
20. นายสว่าง วีรกิจบริการ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
21. นายไกรสิทธิ์ ศรีสาราญ
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
22. นายอภิรักษ์ สาราญวงค์
แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
23. นายพงษ์วิทย์ วัชรกิตติ
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
24. นายเชิดชัย อาจวิชัย
หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ ๗๒
25. นายนเรศ สุวรรณกูฏ
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
26. นางสาวปทิตตา เลาหพิบูลรัตนา แทนคลังจังหวัดมุกดาหาร
27. นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
28. นายชวการ มาฆะวงศ์
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
29. นางเพ็ชรดา นพวรรณ
สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
30. นายวิศวะ ปิติสุขสมบัติ
นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
31. นายพรโรจน์ ยลพล
ผอ.คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
32. นายวีระพงษ์ บุหงานคร
แทนผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
33. นายจรูญ เหง่าลา
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
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ว่าที่ ร.ต.พิเชษฐ์ แก้วจินดา
นายเชฎฐกฤท วรจันทร์
พ.ต.อ.หมั่น สิงหสุต
พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง
พ.ต.ท.หญิง นิรบล วิชัย
ร.ต.อ.หญิง ศิริรัตน์ สายสุด
นายวิญญู รัตนาพันธ์
นายสุรพงษ์ ศิริเวช
นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
นายบุญร่วม คาจันทราช
นางประทิน สีสา
นางทิพวรรณ ตังตระกูล
นายวิศิษฎ์ เหลืองรุ่งโรจน์
นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์
นายญัตติ ศรีจักรโคตร
นายไทยทวี ลีลาพจน์สกุล
นายเฉลิมพล เพ็ชรรัตน์
นางสาวอัจฉราพร ซาซุม
นายวิรัตน์ สิทธิชัย
นางสาวฐิติรัตน์ แสนสุข
นายโสภณ ยอดพรหม
นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข
นางสาววีรยา ทะพะ
นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณไตรย์
นายวสันต์ นิสัยมั่น
นายมารุต อุปนิสากร
นายธฤติ ประสานสอน
นายประยูร ดังก้อง
นายวันชัย ไร่สงวน
นายทรงวุฒิ โยวบุตร
นายอัครเจตน์ สีหะวงษ์
นายอภิศักดิ์ วรรณไชศรี
นางจินตนา เอี่ยมอุตมะ
นายสุพจน์ เขตอนันต์
นายประภาส ศาสตร์แก้ว
นายพิชิต ศรีสว่าง
นายอนน บุญกระสาน
นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์
นายเดชา แสงสุวรรณ

ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบก.ภ.จว.มห.
ผบ.ร้อย ตชด.ที่ ๒๓๔
แทน ผกก.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
ผกก.๑๐ กองบังคับการตารวจน้า
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
หน.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ผอ.โครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดมุกดาหาร
แทน หน.สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
ผอ.สนง.กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดมุกดาหาร
หน.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.อุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทนโทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร.
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
แทน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
แทน ผอ.โรงเรียนมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
แทน ผอ.โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
แทน ผอ.โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดมุกดาหาร
แทนขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
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นางสาวหริรักษ์ พ่อเพียโคตร
นายสมศักยิ์ บุญทา
นางสาวศรุดา นรสิงห์
พ.อ.ผดุงศักดิ์ พันธวิไล
ร.อ.ประวิทย์ โชนุพันธ์
นางสุภาวดี อัมไพพันธ์
นายทองอินทร์ อันอาน
นายกานต์ สุวรรณพันธ์
นางสมรัก ศรีคง
นางสาวขวัญฤดี ธงยศ
นางสุจิตรา พินดวง
นางสาวกษมน ลือนาม
นางสาวจริญญา วันทาวงศ์
นายบรรจง อุทากิจ
นางศิริพร เศษแสงศรี
นายเดชา มีแยบ
นายรังสรรค์ ปัตถะเมฆ
นายชาคริต นาควิเชียร
นายสถิตย์ พิสัยสวัสดิ์
นายเอกสิทธิ์ ศรีลาศักดิ์
นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์
นายจีรวัฒน์ อนันตปัญญา
นายปรมินทร์ วงศ์พระลับ
นางธงชัย โสดา
นายพร้อมพงศ์ มาพงษ์
นายเอกอุระ มีประเทศ
นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง

แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.นพค.๒๔
แทน ผบ.หมู่เรือที่ 3 นรข.
แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ มุกดาหาร
แทนพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
แทน หน.ศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
หน.อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
แทน หน.อุทยานแห่งชาติภูผายล
หัวหน้าด่านปุาไม้มุกดาหาร
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ปุามุกดาหาร
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทนประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
แทนนายกสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
แทนประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
นักทรัพยากรบุคลชานาญการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
นิติกรปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ไม่มาประชุม
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายธวัชชัย ธรรมรักษ์)
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายยงยุทธ สิงห์ธวัช)
3. รอง ผอ.รมน.จว.มห. (ท.)
4. อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
5. นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
6. หัวศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
7. ผจก.การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
8. ผจก.การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
9. หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
10. ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

๔
11. ผู้อานวยการสานักงาน ปปช. ประจาจังหวัดมุกดาหาร
12. ผู้อานวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดมุกดาหาร
13. ผู้อานวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
14. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย
15. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
16. ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
17. หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
18. หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
19. ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
20. ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
21. ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายบริหารการศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
22. หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
23. สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
24. หัวหน้าสถานีไฟฟูาแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
25. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
26. ปุาไม้จังหวัดมุกดาหาร
27. ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
28. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มน้าฯ
29. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
30. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
31. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
32. นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
33. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
34. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
35. ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา

เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสรสิ ท ธิ์ ฤทธิ์ ส รไกร ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ประธาน
การประชุมกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

พิธีการก่อนการประชุม
๑. พิธีมอบอาวุธปืนสั้น พร้อมอุปกรณ์แก่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม
ประจาปี 255๘ (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศรายชื่อกานัน ผู้ ใหญ่บ้านที่ได้รับรางวัล ยอดเยี่ยม
ประจาปี ๒๕๕๘ พร้อมได้จัดพิธีมอบรางวัลแหนบทองคา เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
ที่ผ่านมา ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นขวัญกาลังใจแก่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจา
ตาบล สารวัตรกานัน และผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในรอบปี เป็นประจา
ทุกปี โดยจะได้รับรางวัลเป็นแหนบทองคา อาวุธปืนสั้น และชุดปกติขาว โดยมีรายชื่อ ดังนี้
๑. นายไชบัญชา ว่องไว
กานันตาบลปุงขาม อาเภอหว้านใหญ่
๒. นายประชา เทือกทา
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๑
ตาบลนาอุดม อาเภอนิคมคาสร้อย

๕
2. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ตามโครงการคนเก่ง คนดี
ศรีคุมประพฤติ (สานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมกาหนดให้สานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ
ด าเนิ น การคั ด เลื อ กบุ ค ลากรในสั ง กั ด เพื่ อ เชิ ด ชู เ กี ย รติ ต ามโครงการคนเ ก่ ง คนดี
ศรีคุมประพฤติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ปฏิบั ติงานด้านต่างๆ และสามารถเป็นต้นแบบแก่บุคคลอื่นๆ ของหน่ว ยงาน ซึ่งในปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารได้ดาเนินการคัดเลือกบุคลากรตาม
หลั ก เกณฑ์ ที่ก าหนดเรี ยบร้ อ ยแล้ ว ซึ่ ง ผู้ ไ ด้ รั บการคัด เลื อก ได้ แ ก่ นายธรรมศาสตร์
ประเสริฐสังข์ ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
3. พิ ธี ม อบโล่ แ ละเกี ย รติ บั ต รโรงเรี ย นต้ น แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ก ารสหกรณ์
(สานักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทาโครงการประเมิน
โรงเรี ย นต้น แบบการจัดการเรียนรู้ส หกรณ์ โดยได้อนุมัติโ ครงการประกวดโรงเรีย น
ต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ภายใต้โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการสหกรณ์สู่
ชุมชน หลักสูตรครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
เพื่อให้มีการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน ขณะนี้คณะกรรมการประเมินโรงเรียน
ต้น แบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ได้ประเมินโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก มีดังนี้
๑. โรงเรียนปุาไร่ชาดวิทยา
๒. โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี
๓. โรงเรียนร่มเกล้า
๔. โรงเรียนบ้านแก้งโนนคาประชาสรรค์
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนราชการ และนายอาเภอจังหวัดมุกดาหาร
(1) หัวหน้าส่วนราชการ และนายอาเภอย้ายไปดารงตาแหน่งจังหวัดอื่น

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 นายณัฐวัฒน์ เกตุจันทร์
๒
๓

นายปิติ วัฒนรัตน์
นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร

๔

นายทองสา ปริธรรมมา

ตาแหน่งเดิม
หัวหน้าสานักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดมุกดาหาร
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนา
อาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
มุกดาหาร

ตาแหน่งใหม่
หัวหน้าสานักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดกาแพงเพชร
พาณิชย์จังหวัดยโสธร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม
เขต ๑
ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนา
อาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
อุตรดิตถ์

๖
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
๕ นายเอกราช มณีกรรณ์
๖ นายปกรณ์ กรรณวัลลี

ตาแหน่งเดิม
นายอาเภอคาชะอี
นายอาเภอหนองสูง

ตาแหน่งใหม่
นายอาเภอเมืองนครพนม
นายอาเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี

(๒) หัวหน้าส่วนราชการ และนายอาเภอย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
๑ นายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์
๒
๓

นางสาวศรุดา นรสิงห์
นายมารุต อุปนิสากร

๔

นายประยูร ดังก้อง

๕
๖

นายสมพร มณีรัตน์
นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ

๗

นายอภัย วุฒิโสภากร

ตาแหน่งเดิม

ตาแหน่งใหม่

หัวหน้าสานักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง
พาณิชย์จังหวัดหนองคาย
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม
เขต ๑
ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนา
อาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
สระแก้ว
นายอาเภอดงหลวง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อาเภอคาชะอี
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
วิทยาลัยการปกครอง
กรมการปกครอง

หัวหน้าสานักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดมุกดาหาร
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนา
อาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
มุกดาหาร
นายอาเภอหนองสูง
นายอาเภอดงหลวง
นายอาเภอคาชะอี

มติที่ประชุม

รับทราบ

มติที่ประชุม

๑.๒ การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕8 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕8
รายงานการประชุมมีจานวน ๒๕ หน้า ฝุายเลขานุการได้ลงรายงานการประชุม
ในเว็ บ ไซต์ www.mukdahan.go.th และได้ จั ด ส่ ง รายงานการประชุ ม ทาง Email:
mukdahan_gov@hotmail.com แล้ว ไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕8 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕8

๗
ระเบียบวาระที่ ๓

แทน หน.สนจ.

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธั น วาคม 2558
“ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ รายละเอียดการดาเนินการ ดังนี้
๑) การซ้อมใหญ่จักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดมุกดาหาร
- กาหนดซ้อมใหญ่วันที่ 3 ธันวาคม 2558
- กาหนดเวลา
เวลา 09.30 - 14.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมซ้อมใหญ่กิจกรรม
จักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดมุกดาหาร /บริการตรวจสภาพ ซ่อมจักรยานสาหรับ
ผู้ เ ข้า ร่ ว มกิ จ กรรมฯ โดยศูน ย์พั ฒ นาฝี มือ แรงงานจั งหวัด มุก ดาหาร และบริก ารตรวจ
สุขภาพผู้เข้าร่วมซ้อมใหญ่ฯ โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
เวลา 14.30 – 15.00 น. จัดขบวน และตั้งขบวนจักรยาน ณ บริเวณถนน
หน้าศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) โดยเทศบาลเมืองมุกดาหาร/สานักงานการกีฬาแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร/ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพละการแข่งขั้นจังหวัดมุกดาหาร
เวลา 15.00 น. ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหารประกอบพิ ธี ป ล่ อ ยขบวน
จักรยานและนาปั่นจักรยานตามเส้นทางสิริมงคลมุกดาหาร
๒) การรับมอบเสื้อ และสิ่งของพระราชทานจากส่วนกลาง
วันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเข้ารับ
มอบเสื้อและสิ่งของพระราชทานจากผู้แทนพระองค์ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร และเชิญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมรับประทานอาหารที่กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓) การรั บ เสื้ อ และสิ่ ง ของพระราชทาน ส าหรั บ ผู้ ล งทะเบี ย นเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
จักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดมุกดาหาร
- กาหนดรับเสื้อ และสิ่งของพระราชทานสาหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ
ในวั น ที่ 5 ธั น วาคม 2558 ณ ลานพร ะบรมราชานุ ส าวรี ย์ พ ระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (กาหนดการและพิธีการรอความ
ชัดเจนจากส่วนกลาง)
- ส าหรั บ ผู้ ที่ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ร่ ว มพิ ธี รั บ เสื้ อ และสิ่ ง ของพระราชทานได้
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 สามารถติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า) ได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 10 ธันวาคม 2558
เวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
- ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดมุกดาหาร
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ดังนี้
o เว็บ ไซต์ http://dadregisterback.moi.go.th/ เลื อกค้นหา และระบุ
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนตามแบบฟอร์มที่กาหนด เลือกค้นหา)
o บอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณห้องโถง ชั้น 1 และติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์
ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร พร้อมแสดงบัตรประจาตัวประชาชน เพื่อตรวจสอบรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อขอรับเสื้อและสิ่งของพระราชทาน ในวันที่ 6 – 10 ธันวาคม 2558

๘

มติที่ประชุม

แทน หน.สนจ.

มติที่ประชุม

๔) ศูนย์อานวยการและประสานงานกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ
- พิธีเปิดศูนย์ฯ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น. และประชุม
ทดสอบระบบร่ ว มกั บ ศู น ย์ อ านวยการและประสานงานกระทรวงมหาดไทย ในเวลา
10.00 น. ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด
มุกดาหาร
- การซักซ้อมใหญ่ศูนย์อานวยการและประสานงานฯ จัง หวัดมุกดาหาร ในวันที่
3 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 3 ศาลากลาง
จังหวัดมุกดาหาร
๕) การประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมและติดตามผลซ้อมใหญ่กิจกรรมจักรยาน
เฉลิมพระเกียรติฯ
จังหวัดมุกดาหารจะจัดประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมฯ และติดตามผลการซ้อมใหญ่
กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดมุกดาหาร ของคณะทางานแต่ละคณะ ในวันที่
4 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ
3.๒ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ (สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร)
เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ นับเป็นโอกาสมหามงคลพิเศษยิ่ง ที่ปวงชน
ชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และแสดงความจงรั ก ภั ก ดี ถ วายเป็ น ราชสั ก การะ จั ง หวั ด จึ ง ได้ ก าหนดจั ด งานเฉลิ ม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในวันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. พิธีทาบุ ญตักบาตรพระสงฆ์ เวลา 06.30 น. ณ บริเวณหน้าศาลหลั กเมือง
จังหวัดมุกดาหาร การแต่งกายชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ
๒. พิธีลงนามถวายพระพร และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เวลา 09.00 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนมุกดาหาร การแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ/ชุดเครื่องแบบในสังกัด
๓. พิ ธี ถ วายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณเพื่ อ เป็ น ข้ า ราชการที่ ดี แ ละพลั ง ของแผ่ น ดิ น จั ง หวั ด
มุกดาหาร ณ หอประชุมโรงเรียนมุกดาหาร การแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ/ชุดเครื่องแบบ
ในสังกัด
๔. พิ ธี ถ วายเครื่ อ งราชสั ก การะ และพิ ธี จุ ด เที ย นถวายพระพรชั ย มงคล เวลา
๑๘.๐๐ น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัด
มุกดาหาร การแต่งกายชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ
จังหวัดจึงขอเชิญเข้าร่วมงานฯ รวมทั้งขอเชิญชวนหน่วยงานประดับธงชาติไทย
ธงตราสั ญลั กษณ์ป ระจาพระองค์ พระบรมฉายาลั กษณ์ พร้อมตกแต่งสถานที่ /อาคาร
ส านั กงานให้ เ รี ย บร้ อยสวยงาม ตลอดเดื อนธันวาคม ๒๕๕๘ และจัดกิ จกรรมบาเพ็ ญ
สาธารณประโยชน์ต่างๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
รับทราบ

๙

แทน หน.สนจ.

มติที่ประชุม

แทน หน.สนจ.

มติที่ประชุม

แทน หน.สนจ.

3.๓ การจัดงาน “มุกดาหารรวมใจ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิม พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธั น วาคม ๒๕๕๘” (ส านัก งานจั งหวั ด
มุกดาหาร)
เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งนับเป็นโอกาส
มหามงคลพิเศษยิ่งที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อ ม
ราลึกในพระมหากรุ ณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ จังหวัด
มุกดาหารได้กาหนดจัดงาน “มุกดาหารรวมใจ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘” ในวันพุธที่ ๙ ธันวาคม
๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๒๙ น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลาง
จังหวัดมุกดาหาร นอกจากนี้จังหวัดได้จัดทาแก้วที่ระลึก จานวน ๕๒๘ ใบๆ ละ 100 บาท
เพื่อมอบให้กับผู้ร่วมงาน จึงขอความร่วมมือส่วนราชการและหน่วยงานได้สั่งจองแก้ว และ
ขอเชิญเข้าร่วมงานฯ โดยการแต่งกายคือเครื่องแบบเต็มยศ หรือชุดผ้าไทย
รับทราบ
3.4 การจัดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจาปี 255๙ (สานักงาน
จังหวัดมุกดาหาร)
จังหวัดได้กาหนดจัดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจาปี ๒๕๕๙ ขึ้น
ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ รวม ๙ วัน ๙ คืน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมมี ๒ ลักษณะ คือ ๑) กิจกรรมของภาคเอกชน ได้แก่ การแสดง
ดนตรี การละเล่น สวนสนุก การจาหน่ายสินค้าต่างๆ ๒) กิจกรรมของส่ ว นราชการ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และอาเภอ ได้แก่ การบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การจัดนิทรรศการ การ
จาหน่ายสินค้า การแสดงต่างๆ การออกร้านนาวากาชาด การแสดงธิดากาชาด การเดิน
แบบผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง จังหวัดได้ดาเนินการ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจาปี 255๙
๒. จัดทาผังงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจาปี 255๙
๓. พิธีเปิดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจาปี 2558 ในศุกร์ที่
8 มกราคม 255๙ เวลา 17.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ
3.๕ การจั ด พิ ธี บ าเพ็ ญ กุ ศ ลพระศพสมเด็ จ พระญาณสั ง วร สมเด็ จ พระสั ง ฆราช
สกลมหาสั ง ฆปริ ณ ายก เนื่ อ งในพิ ธี ถ วายดอกไม้ จั น ทน์ ในส่ ว นภู มิ ภ าค
(สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
การจัดพิธีบาเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก รายละเอียด ดังนี้
๑. กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยพร้อมเพรียงกันทั่วทั้งประเทศ จึงขอให้ทุก
จังหวัด/อาเภอจั ดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่ว นภูมิภาค ในวันพุธที่ ๑๖
ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ วัดหรือสถานที่ที่จังหวัด/อาเภอกาหนดไว้แล้ว และ
ให้จัดเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีฯ

๑๐

มติที่ประชุม

วัฒนธรรมจังหวัด

มติที่ประชุม

2. จังหวัดมุกดาหารได้กาหนดสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคไว้ คือ
2.1 ระดับจังหวัด ๑ แห่ง จัดพิธีฯ ณ วัดปุาศิลาวิเวก ตาบลศรีบุญเรือง อาเภอ
เมืองมุกดาหาร (อาเภอเมืองมุกดาหาร ร่วมพิธีฯ กับจังหวัด)
2.2 ระดับอาเภอ ๖ แห่ง ดังนี้
- อาเภอคาชะอี ได้แก่ วัดปุาวิเวกวัฒนาราม ตาบลคาชะอี
- อาเภอดอนตาล ได้แก่ วัดทุ่งสว่างวัฒนาราม ตาบลดอนตาล
- อาเภอนิคมคาสร้อย ได้แก่ วัดสุภาภรณ์ธรรมาราม ตาบลนิคมคาสร้อย
- อาเภอดงหลวง ได้แก่ วัดโพธิ์ศรี ตาบลดงหลวง
- อาเภอหนองสูง ได้แก่ วัดไตรภูมิ ตาบลหนองสูงเหนือ
- อาเภอหว้านใหญ่ ได้แก่ วัดปุาวิเวก ตาบลหว้านใหญ่
3. สาหรับกาหนดการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคของ
จังหวัดมุกดาหาร ได้กาหนดจัดพิธีฯ ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา 14.00 น.
เป็นต้นไป
รับทราบ
3.๖ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมได้กาหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมราลึ กในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความ
จงรั ก ภั ก ดี ถ วายเป็ น ราชสั ก การะแด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ที่ ไ ด้ ท รงสร้ า ง
คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วน ประชาชนได้
ผนึกกาลังในการดาเนินงาน ในมิติทางศาสนาให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งจะทา
ให้เกิดเป็นหน่วยงาน องค์กร ชุมชน และสังคมคุณธรรมต่อไป ในการนี้ จังหวัด มุกดาหาร
โดยส านั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด มุ ก ดาหารได้ ก าหนดจั ด โครงการเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ขึ้น ดังนี้
๑) พิ ธี เ จริ ญ พระพุ ท ธมนต์ น วั ค หายุ ส มธั ม ม์ (นะ -วั ค -คะ-หา-ยุ -สะ-มะ-ท า)
ในวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วัดศรีมงคลใต้ (พระอารามหลวง)
๒) พิธีสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ ชื่อพระธาตุเจดีย์ “เจดีย์บู่ทองกิตติ” วัดปุาวิเวก
วัฒนาราม (วัดหลวงปูุจาม) อาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหาร ในวันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
๓) จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (ลาผญา) เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ จัดกิจกรรม ณ สนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
รับทราบ

๑๑

ประมงจังหวัด

มติที่ประชุม

แทน นพ.สสจ.

มติที่ประชุม

แทน นพ.สสจ.

3.๗ การจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ (สานักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร)
สานักงานประมงจังหวัดมุกดาหารกาหนดจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้า เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็ จพระเจ้า อยู่ หั ว 5 ธัน วาคม 2558 ในวั นศุ กร์ ที่ 11
สิงหาคม 2558 ณ จุดชมวิวสะพานมิตรภาพไทย - ลาวแห่งที่ 2 ซึ่งในวันดังกล่าวจังหวัด
มุกดาหารจัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” เพื่อให้ประชาชนได้แสดง
ความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล สานักงานประมงจังหวัดมุกดาหารจึงจัดพิธี
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้าบูรณาการร่วมกับกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” โดยพิธีปล่อย
พันธุ์สัตว์น้าจะเริ่มในเวลา 16.00 น. โดยพันธุ์สัตว์น้าที่ปล่อย รวมทั้งสิ้น 1,000,000 ตัว
รับทราบ
3.๘ หน่ ว ยทั น ตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว (ส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
ด้ว ยในปี พุ ทธศักราช ๒๕๕๘ หน่ว ยทัน ตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวได้กาหนดออกปฏิบัติงานให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่แก่ประชาชนจังหวัด
มุกดาหาร และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจาปี ๒๕๕๘ เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ กาหนดการออกปฏิบัติงาน ดังนี้
- วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนคาสร้อยพิทยาสรรค์ อาเภอนิคมคาสร้อย
- วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนคาชะอีวิทยาคาร อาเภอคาชะอี
- วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนดงหลวงวิทยา อาเภอดงหลวง
- วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงหมอแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
รับทราบ
3.๙ สถานการณ์ โรคไข้เ ลือดออก และขอความร่ วมมือในการป้องกันควบคุมโรค
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘
จนถึงปัจจุบัน (๑๗ พ.ย.๕๘) พบผู้ปุวยทั้งสิ้น จานวน ๓๓๗ ราย คิดเป็นอัตราปุวย ๙๘.๒๙
ต่อแสนประชากร โดยพบผู้ปุวยกระจายในทุกอาเภอ จากการเฝูาระวังโรคใน ๔ สัปดาห์
ที่ผ่านมาพบผู้ปุวยอย่างต่อเนื่องในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร และใน ๕ อาเภอ ยกเว้น
อาเภอหว้านใหญ่ และอาเภอหนองสูง มาตรการที่สาคัญในการควบคุม และปูองกันการ
เกิดโรคไข้เลือดออก คือ การควบคุมค่าความชุกของลูกน้ายุงลาย (HI และ CI) ในหมู่บ้าน
ชุมชน วัด และสถานศึกษา ให้ต่ากว่า ๑๐ หรือเป็นศูนย์ในกรณีที่เกิดไข้เลือดออกต่อเนื่อง
มาตรการในการปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ดังนี้
๑) เร่ งรั ดประชาสั มพันธ์ทุกช่องทางการสื่อสารในพื้นที่ ให้ ประชาชนเกิดความ
เข้าใจและไม่ตื่นตระหนกต่อปัญหาโรคไข้เลือดออก
๒) ให้ทุกอาเภอจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุ มโรคไข้เลื อดออกอาเภอ ดูแลตั้งแต่
ระดับตาบล หมู่บ้าน
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แทน นพ.สสจ.

๓) ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคไข้เลือดออกอาเภอ ประสานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทุ กแห่ ง เตรีย มความพร้อมบุคลากรและอุปกรณ์เ ครื่อ งพ่น หมอกควั น ให้ การ
สนับสนุนและพร้อมใช้งานตลอดเวลา ขอความร่วมมือสถานศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม
สถานประกอบการ บุคลากรด้านสาธารณสุ ข (อสม.) พัฒ นาชุมชนในพื้นที่ ให้ ความรู้
ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก รวมตลอดถึงการทาลายแหล่งเพาะพันธุ์
ลูกน้ายุงลาย
๔) ติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโดยต่อเนื่ อง เพื่อปูองกันและแก้ไ ข
ปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
รับทราบ
3.๑๐ สถานการณ์ อุบัติเ หตุทางถนน และขอความร่ วมมือในการป้องกัน และแก้ไ ข
ปัญหา (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
ในปี ๒๕๕๙ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เห็นชอบให้ขับเคลื่อน
ความปลอดภั ย ทางถนนเป็ น วาระแห่ ง ชาติ โดยนโยบายรั ฐ บาลยกระดั บบริ ก ารด้ า น
สาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
จราจร มีเปูาหมายอัตราการเสียชีวิต ไม่เกิน ๑๖ ต่อแสนประชากร
มาตรการในการดาเนินงานด้านความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้
ระบบข้อมูล
๑. บูรณาการฐานข้อมูลการตาย ๓ ฐาน (ตารวจ บริษัทกลาง และสาธารณสุข)
ให้ได้ Core data set นาไปใช้
๒. สอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยทีมสหสาขา เพื่อนาไปดาเนินการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
การป้องกัน
๑. ชี้เปูาและแก้ไข ๕ ปัญหาหรือ ๕ จุดเสี่ยง/จังหวัดทุก ๓ เดือน
๒. ระดับอาเภอดาเนินงานมาตรการชุมชนผ่านระบบสุขภาพอาเภอ (DHS)
๓. ใช้หลัก ๕ ส (สารสนเทศ สหสาขา สุดเสี่ยง ส่วนร่วม สุดคุ้ม)
๔. การตั้งด่านชุมชน โดยใช้หลัก ๓ ต (เตรียมความพร้อม ตั้งด่านชุมชน ติดตาม
ตรวจสอบ)
๕. มีมาตรการองค์กร เพื่อกากับควบคุมพฤติกรรมเสี่ยง (หมวก เมา ความเร็ว เข็มขัด)
และเป็นตัวอย่างแก่ชุมชน
การรักษาพยาบาล
๑. มี Trauma fast track
๒. มีระบบส่งต่อแบบที่เชื่อมโยงเข้าถึงกันได้ทุกระบบ
๓. ผู้ บ าดเจ็ บ จากอุ บัติเหตุทางถนนได้รับการนาส่ งโดยระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินผ่านศูนย์สั่งการโทร ๑๖๖๙ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้บาดเจ็บวิกฤตจากอุบัติเหตุทาง
ถนน (สีแดง) นาส่งโดยรถพยาบาล ALS ร้อยละ ๘๕
๔. มีการทบทวนและพัฒนาระบบดูแลรักษาพยาบาลผู้ปุวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิ น
เช่น trauma audit
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การบริหารจัดการ
๑. มี Trauma Emergency admin unit ในโรงพยาบาลมุกดาหาร
๒. กาหนดกลุ่มงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบงานอุบัติเหตุ ฉุกเฉินและสาธารณภัย
ในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
๓. มีศูนย์ EOC และ ICS กรณีอุบัติเหตุทางถนนระดับส่วนกลาง ระดับเขต จังหวัด
และอาเภอ
๔. ประชุม OC ติดตามสถานการณ์ ทุกเดือน
๕. ฝึกซ้อม การทา TTX OC และ ICS ทุกจังหวัด
การเตรียมพร้อมเข้มข้นช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559
๑. จัดเก็บและรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและ
เอกชนอย่างครบถ้วนทันเวลา ภายในวันเดียวกัน
๒. จัดทีมสหสาขาร่วมสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต กรณีเกิดอุบัติเหตุ
รุนแรงหรืออุบัติเหตุหมู่ หรือกรณีเป็นที่สนใจของสังคม
๓. ให้ ด าเนิ น การเข้มข้ น ตามพระราชบัญญั ติค วบคุ มเครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์
พ.ศ.๒๕๕๑ และประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดสถานที่หรือบริเวณห้าม
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ. ๒๕๕๕
๔. เตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลทุกระดับ ทั้งภาครัฐและเอกชน ศูนย์รับแจ้ง
เหตุและสั่งการ ระบบวิทยุสื่อสารคมนาคม ระบบส่งต่อ ระบบสารสนเทศ เตรียมความ
พร้อมของห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด ห้องผู้ปุวยหนัก การสารองเลือด ออกซิเจน รถพยาบาล
และการขอความร่วมมือจากมูลนิธิ/อาสาสมัคร รถกู้ชีพตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๕. ให้ ก าหนดค่ า ตอบแทนเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านให้ กั บ หน่ ว ยบริ ก ารในสั ง กั ด
กระทรวงสาธารณสุข
รับทราบ
3.๑๑ การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในสัปดาห์รณรงค์ปรับปรุงภูมิทัศน์
เส้นทางสิริมงคลมุกดาหาร “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” (ที่ทาการปกครอง
จังหวัดมุกดาหาร)
คณะทางานปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางสิริมงคลมุกดาหารได้ประชุมร่วมกันและมีมติ
ให้มีการปรับปรุงเส้นทางสิริมงคลมุกดาหาร ซึ่งจะใช้ในกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR
DAD” ตลอดระยะทาง ๒๙ กิ โ ลเมตร โดยได้ ก าหนดสั ป ดาห์ ป รั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ และ
กาหนดการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งได้มอบให้ส่วนราชการ และหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งเข้ า มาด าเนิ น การร่ ว มกั น จึ ง ขอเชิ ญ ชวนผู้ น า ผู้ บ ริ ห าร ส่ ว นราชการ และ
หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
รับทราบ
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3.๑๒ การดาเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนแห่/การแสดงในพิธีเปิดงานและ
การแสดงบนเวทีกลางฯ และคณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์และออกรางวัลสลาก
กาชาด ในการจัดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจาปี ๒๕๕๙
(ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
การจัดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจาปี ๒๕๕๙ รายละเอียด
ดังนี้ ๑) ก าหนดพิ ธี เปิ ดงานกาชาดและงานของดีจั งหวัดมุ กดาหาร ประจาปี ๒๕๕๙
ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ในการเปิดงานจะมีการจัดขบวนแห่
จานวน ๑๒ ขบวน ซึ่งขบวนแห่จะไปตั้งต้นขบวนที่สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติกาญจนา
ภิเษก และจะเริ่มเคลื่อนขบวนมาตามเส้นทางที่กาหนด ๒) การจัดพิมพ์สลากกาชาดได้
จัดพิมพ์จานวน ๑๐๐,๐๐๐ ฉบับ จาหน่ายในราคาฉบับละ ๕๐ บาท จังหวัดก็จะส่งสลาก
ไปขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจาหน่าย ซึ่งรายได้ในการจาหน่ายสลากกาชาด เหล่า
กาชาดก็ จ ะน าไปใช้ จ่ า ยในการช่ว ยเหลื อ พี่น้ อ งประชาชนที่ ยากไร้ ผู้ ประสบภั ย และ
ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารต่อไป ๓) กาหนดจัดงานวันรวมน้าใจช่วยกาชาด
ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวั ดมุกดาหาร ซึ่งทางเหล่ากาชาดก็
ขอรับบริจาคสิ่งของไปเป็นรางวัลในการออกร้านนาวากาชาด
รับทราบ

มติที่ประชุม

3.๑๓ รายงานประมาณการเศรษฐกิ จ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เดื อ นธั น วาคม ๒๕๕๘
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหารได้ประเมินภาวะเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารเดือน
ธันวาคม 2558 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะมีแนวโน้มขยายตัว ตามอุปสงค์และอุปทาน
ภายในจังหวัดที่ขยายตัว โดยคาดว่า ด้านอุปสงค์ขยายตัวจากการบริโภคภาคเอกชน การ
ลงทุ น ภาคเอกชน และการค้ า ชายแดน ด้ า นอุ ป ทานขยายตั ว จากภาคเกษตรกรรม
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการ ในขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัว สาหรับด้า น
เสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัด อัตราเงินเฟูอทั่วไปปรับตัวเพิ่มขึ้น
รับทราบ

แทนคลังจังหวัด

3.๑๔ มาตรการเร่ ง รั ด การใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 255๙
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
(๑) เปูาหมายการเบิกจ่ายตามมติ ครม. แยกเป็นรายไตรมาส

แทนคลังจังหวัด

ไตร
มาสที่
๑
๒
๓
๔

งบลงทุน
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)
เปูาหมาย (%)
๑๙
๔๐
๖๑
๘๗

งบภาพรวม
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)
เปูาหมาย (%)
๓๐
๕๒
๗๓
๙๖

๑๕
(๒) สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
รายการ
งบประจา
งบลงทุน
รวม

เบิกจ่าย
ณ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
งบประมาณ
เบิก
เบิกจ่าย ร้อยละ
๖๖๘.๕๕ ๓๔๘.๙๑ ๕๒.๑๙
1,๓๒๙.๕๑ ๒๓.๒๒ ๑.๗๕
๑,๙๙๘.๐๖ ๓๗๒.๑๓ ๑๘.๖๒

%
เปูาหมาย
๑๙
๓๐

ลาดับการ
เบิกจ่าย
(ประเทศ)
๕๑
๖๑
๗๒

(๓) สรุปผลการเบิกจ่ายงบจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
ลาดับการ
รายการ
%
ณ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เบิกจ่าย
เปูาหมาย
(ประเทศ)
งบประมาณ
เบิก
เบิกจ่าย ร้อยละ
งบประจา
3๕.๗๑
๐.๑๖ ๐.๔๕
๖๘
งบลงทุน
1๗๙.๓๕
๑๙
๑๘
รวม
๒๑๕.๐๖
๐.๑๖
๐.๐๗
๓๐
๖๙
(๔) สรุปผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย ณ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘
ลาดับ
อาเภอ
จานวนโครงการที่ งบประมาณ เบิกจ่าย
ร้อยละ
ที่
ได้รับจัดสรร
๑
เมือง
๒๔
๘๔.๘๒
๒
คาชะอี
๑๕
๔๕.๒๐
๓
ดงหลวง
๑๕
๔๐.๒๘
๔
ดอนตาล
๘
๒๘.๖๒
๕
หว้านใหญ่
๑๕
๒๗.๗๘
๖ นิคมคาสร้อย
๑๐
๒๓.๔๑
๗
หนองสูง
๔
๘.๑๔
รวม
๙๑
๒๕๘.๒๕
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๖

พาณิชย์จังหวัด

3.๑๕ สรุ ปภาวะการค้าชายแดนด้า นจังหวัดมุกดาหาร - สะหวัน นะเขต สปป.ลาว
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
หมวดสินค้าส่งออกสาคัญ 10 อันดับแรก ประจาเดือน ตุลาคม 2558
(หน่วย : ล้านบาท)
ลาดับ
หมวดสินค้า
มูลค่า (บาท)
1 หน่วยประมวลผลข้อมูลใน Hard disc
๖๗๗
2 แท้งก์เปล่า, อุปกรณ์ทาด้วยโลหะ
๖๓๐
3 แผ่นวงจรพิมพ์
๔๙๓
4 ส่วนประกอบกล้อง
๒๑๙
5 รถยนต์และยานยนต์อื่นๆ
๒๑๑
6 ผลไม้สด
๑๑๒
7 น้ามันเชื้อเพลิง
๑๐๗
8 ชิ้นงานทาด้วยพลาสติก
๘๖
เครื่องอุปกรณ์ไฟฟูาสาหรับให้สัญญาณเสียงหรือ
9
๖๖
ให้สัญญาณที่เห็นได้
10 น้าตาล
๕๔
11 อื่นๆ
๙๐๔
รวมทั้งสิ้น
3,๕๕๓
หมวดสินค้านาเข้าสาคัญ 10 อันดับแรก ประจาเดือน ตุลาคม 2558
(หน่วย : ล้านบาท)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

หมวดสินค้า
ส่วนประกอบของกล้อง
ทองแดงบริสุทธิ์
หน่วยประมวลผลข้อมูล
แท้งก์เปล่า, อุปกรณ์ทาด้วยโลหะ
พลังงานไฟฟูา
แผ่นวงจรพิมพ์
เครื่องโทรศัพท์
เสื้อผ้าสาเร็จรูป

มูลค่า (บาท)
๙๘๒
๘๖๘
๘๔๙
๖๒๖
๕๑๓
๑๑๐
๙๖
๔๖

๑๗
ลาดับ
หมวดสินค้า
9 ปุ๋ย
10 มอเตอร์และอุปกรณ์เครื่องไฟฟูา
11 อื่นๆ

มูลค่า (บาท)

รวมทั้งสิ้น

๔๕
๓๗
๕๔๘
4,๗๑๖

มติที่ประชุม

รับทราบ

พาณิชย์จังหวัด

3.๑๖ สรุปข่าวราคาผู้บริโภคของจังหวัดมุกดาหาร เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ (สานักงาน
พาณิชยจังหวัดมุกดาหาร)
สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหารร่วมกับสานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ขอรายงาน
ความเคลื่อนไหว ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดมุกดาหาร เดือน ตุลาคม 2558 โดยสรุป
ดังนี้
ดัชนี

รายการ

ปีฐาน
2554

ต.ค.58

ประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา
อุบลราชธานี
ขอนแก่น
อุดรธานี
สกลนคร
นครพนม
มุกดาหาร

100
100
100
100
100
100
100
100
100

106.49 106.28 107.32
106.88 106.53 107.70
110.3 110.1 111.6
110.3 110.4 110.9
113.6 112.9 113.9
109.7 109.8 110.8
110.5 110.3 110.2
113.6 112.9 113.9
108.6 108.2 109.0

มติที่ประชุม

รับทราบ

พาณิชย์จังหวัด

มติที่ประชุม

ก.ย.-58 ต.ค.-57

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
ต.ค.58/ ต.ค.58/ ม.ค.-ต.ค.58/
ก.ย.58
ต.ค.57 ม.ค.-ต.ค.57
0.20
-0.77
-0.89
.33
-0.76
-1.18
0.2
-1.2
-1.1
-0.1
-0.5
- 0.6
0.6
-0.3
-0.5
-0.1
-1.0
-1.2
0.2
0.3
-0.8
0.6
-0.3
-0.5
0.4
-0.4
-0.2

3.๑๗ ประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการสิ น เชื่ อ ชะลอการขายข้ า วเปลื อ กนาปี ปี ก ารผลิ ต
๒๕๕๘/๕๙ (สานักงานพาณิชยจังหวัดมุกดาหาร)
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในการจาหน่ายข้าวในโครงการสินเชื่อชะลอการขาย
ข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ ขอความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงาน และ
อาเภอช่วยประชาสัมพันธ์โครงการนี้ โดยให้เกษตรกรไปติดต่อขอความช่วยเหลือที่ ธ.ก.ส.
ทุกสาขา หรือสอบถามได้ที่สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

๑๘

พมจ.

มติที่ประชุม

ปลัดจังหวัด

3.๑๘ ติดริบบิ้นสีขาว เนื่องในวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรง
ในครอบครัว ประจาปี ๒๕๕๘ (สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดมุกดาหาร)
จุดเริ่มต้นของริบบิ้นสีขาว...สืบเนื่องมากจากที่ประเทศแคนาดา เมื่อปี ค.ศ.1991
(พ.ศ. 2534) ภายหลั ง จากเกิ ดเหตุ การณ์ สั ง หารหมู่ นั กศึ ก ษาหญิ งของมหาวิ ทยาลั ย
มอนทรีออล จานวน 14 คน โดยกลุ่มที่ทาการรณรงค์ครั้งแรกเป็นกลุ่มนักศึกษาชาย
จานวน 1 แสนคน ที่ตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาความรุนแรงต่อสตรี และต้องการ
ยุติปัญหาดังกล่าว จึงได้เรียกร้องให้ผู้ชายทั่วโลกร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาความรุนแรงต่อ
สตรี รวมทั้งแสดงตนว่าจะไม่ทาความรุนแรงต่อสตรี ในปัจจุบันปัญหาความรุนแรงที่เกิด
ขึ้นกับเด็กและสตรีไม่ว่าจะเป็นการทาร้ายร่างกาย การทาร้ายจิตใจ การล่วงละเมิดทาง
เพศ หรือการทาร้ายต่ออารมณ์ความรู้ สึก เป็นปัญหาที่มีมานานแล้วในทุกสังคมทั่วโลก
และนับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้น จึงจาเป็นจะต้องมีการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ
ความรุ น แรงในครอบครัว ให้ ทุกภาคส่ ว นได้มีส่ว นร่ว มในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวอย่างยั่งยืนต่อมาในปี 1999 (พ.ศ. 2542) องค์การสหประชาชาติได้รับรองให้
วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวัน “ขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล” และในประเทศ
ไทยได้มีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2542 กาหนดให้เดือน
พฤศจิกายนของทุกปี เป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เพื่อมุ่งเน้นที่จะ
ปู องกั น และแก้ ไขปั ญหาความรุนแรงทั้ งต่อ เด็ก และสตรี และให้ สั ง คมตระหนักถึ ง
ความสาคัญของปัญหาความรุนแรง และเพื่อให้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ นามาใช้แล้วเกิดประโยชน์มากที่สุด และมีผลบังคับ
ใช้อย่างจริงจัง ให้หมดสิ้นไป สาหรับความหมายของสัญลั กษณ์ริบบิ้นสีขาว (White
Ribbon) นั้น เป็นสัญลักษณ์ที่ผู้ชายติด เพื่อแสดงถึงการร่วมต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อ
สตรี โดยการ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทาความรุนแรงต่อสตรี ” ทุกรูปแบบ แต่
ปัจจุบันสัญลักษณ์นี้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย เพื่อเป็นการร่วมกันรณรงค์ยุติความรุนแรงใน
ครอบครัวด้วย
รับทราบ
3.1๙ โครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดมุกดาหาร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยจังหวัดมุกดาหารกาหนดจัดโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยบูรณาการร่วมกับโครงการหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อออกหน่วยให้บริการประชาชนเคลื่อนที่
ในลักษณะหน่วยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เข้าไปให้บริการในพื้นที่หมู่บ้าน
ซึ่งเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และถือเป็นการออกพบปะประชาชนเพื่อ
รับ ทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน เพื่อเป็นการพัฒนาการให้บริการเชิงรุก
มีคุณภาพตามมาตรฐานการบริ การประชาชน และสามารถบ าบัดทุก ข์บารุง สุ ขให้ แ ก่
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๙

มติที่ประชุม

พัฒนาการจังหวัด

มติที่ประชุม

พัฒนาการจังหวัด

มติที่ประชุม

พัฒนาการจังหวัด

จึงขอเชิญทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง และองค์กรเอกชน ร่วม
ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฯ โดยครั้งที่ ๓ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฯ ในวันพฤหัสบดีที่
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านภูแผงม้า ตาบล
นิคมคาสร้อย อาเภอนิคมคาสร้อย
รับทราบ
3.๒๐ สรุปความก้าวหน้าตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณี
ยากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ปี 2558 (สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มีนโยบายสานต่อโครงการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน เจ็บปุวย พิการ อนาถา เพื่อมุ่งให้
ประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียมมีการแก้ไขปัญหาที่เป็นระบบเป็นรูปธรรม ไม่เกิดความซ้าซ้อนของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา และเป็นการปูองกันปัญหาที่ยังไม่เกิด ระงับ
ยับยั้งปัญหาที่กาลังจะเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วได้อย่างทันท่วงที
ในปี ๒๕๕๙ มีครัวเรือนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนยากจนที่เข้าร่วมโครงการฯ
จานวน ๗๙ ครัวเรือน จาแนกตามประเภทกลุ่มปัญหาได้ดังนี้ ด้านอาหาร ๔๖ ครัวเรือน
ด้านเครื่องนุ่งห่ม ๔๙ ครัวเรือน ด้านยารักษาโรค ๓๓ ครัวเรือน ด้านเครื่องนุ่งห่ม ๔๙
ครัวเรือน และด้านที่อยู่อาศัย ๓๓ ครัวเรือน
รับทราบ
3.๒๑ สรุปมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
มุกดาหาร)
ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนผู้มีรายได้น้อย ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนใน
ระดับหมู่บ้าน โดยให้ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ปล่อยวงเงิน สินเชื่อให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับการจัดชั้นเป็นกองทุน
ระดับ A และ B กองทุนละไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจังหวัดมุกดาหารมีกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองทั้งสิ้น ๕๕๙ กองทุนฯ ที่มีผลการดาเนินการในระดับ A และ B
จานวน ๔๑๓ กองทุน ได้รับการอนุมัติเงินกู้ตามมาตรการดังกล่าวทั้งหมด ๒๕๘ กองทุน
เป็นเงินจานวน ๒๕๗,๖๒๒,๐๐๐ บาท
รับทราบ
3.๒๒ การด าเนิ น การโครงการผู้ ว่ า ฯ เยี่ ย มบ้ า นยามแลง “แยงเมื อ งมุ ก ส่ ง สุ ข ถึ ง
ชุมชน” (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
สรุปประเด็นปัญหาโครงการฯ ดังนี้
1. น้าไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณภูน้อย จานวน
35 ครัวเรือน
๒. การทิ้งน้าเสียของครัวเรือนลงถนนสาธารณะรอบหมู่บ้าน

๒๐

มติที่ประชุม
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๓. ไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ เป็นเอกเทศ
๔. ราษฎรให้ความสาคัญต่อการเข้าร่วมประชุมน้อย
๕. ราษฎรขาดความเคารพต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ
๖. ปัญหาสุขภาพของราษฎร เช่น ไข้เลือดออก โรคความดัน โรคเบาหวาน โรคอ้วน
๗. ปัญหาเอกสารสิทธิ์ในที่ทากิน (ปัจจุบันเป็นที่ สปก.) ต้องการให้เป็นโฉนด
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาโครงการฯ ดังนี้
1. แนะนาให้หมู่บ้านทาฝายชะลอน้า
2. การหาแหล่งพลังงานทดแทน เช่น การทาจักรยานปั่นน้า
๓. แนะน าให้ ผู้ นาหมู่บ้านเสนอของบประมาณการจัดสร้า งศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ ก
โดยผ่านหน่วยงานเทศบาลตาบลคาอาฮวนเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน
๔. แนะนาการศึกษาต่อระดับ ปวช. ปวส. อนุปริญญา สาหรับประชาชนที่สนใจ
โอกาสด้านการศึกษา เช่น หลักสูตรการบัญชี โลจิสติก การค้าชายแดน หรือ หลักสูตรการ
นวดแผนไทย เรียน 1 ปี จบแล้วมีใบประกอบวิชาชีพ โดยมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นหน่วยกิจละ
25 บาท
รับทราบ
๓.๒๓ การเตรียมความพร้อมรับมือภัยหนาว (สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดมุกดาหาร)
การเตรียมความพร้อมรับมือภัยหนาว
๑. จัดทาแผนปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ประจาปี ๒๕๕9
๒. จัดตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ณ สานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร พร้อมทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ประจาศูนย์
๓. แจ้ งให้ อาเภอทุกอาเภอ และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดตั้งศูนย์
อานวยการเฉพาะกิจเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนที่ประสบภัย ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
ด้านการเตรียมการ (ก่อนเกิดภัย)
๑) จัดทาแผนเผชิญเหตุปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ระดับอาเภอและระดับ
องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นขึ้น โดยกาหนดระบบบัญชาการเหตุการณ์ที่เป็นเอกภาพ
วิธีการปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติ บุคลากรและหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน
2) จัดเจ้าหน้าที่เฝูาระวัง ติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และคาเตือน
จากกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และศูนย์เตือนภัยแห่งชาติอย่างใกล้ชิดตลอด ๒๔
ชั่วโมง
๓) จัดให้มีระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า ผ่านข่ายการสื่อสารของทางราชการ
สื่ อมวลชนวิท ยุ ชุม ชนในท้อ งถิ่น หอกระจายข่าวประจาวั น หมู่ บ้าน เพื่ อกระตุ้น เตือ น
ประชาชนติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยา หรือหน่วยงานอื่นๆ อย่างใกล้ชิด และใช้
ประโยชน์จากอาสาสมัคร “มิสเตอร์เตือนภัย” ให้สามารถดาเนินการอพยพประชาชนใน
พื้นที่เสี่ยงภัยได้อย่างทันท่วงที เมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้น
รับทราบ

๒๑
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๓.๒๔ การรณรงค์ ป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนช่ ว งเทศกาลปี ใ หม่ ๒๕๕๙
(สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
เนื่องด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี จะมีประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติ
เดินทางกลับภูมิลาเนาและเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลปี ใหม่ ทาให้การใช้รถ
ใช้ถนนมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุและนามาซึ่งความสูญเสียทั้งร่างกาย
ชีวิตและทรัพย์สิน
จังหวัดมุกดาหารจึงมีความห่ ว งใยในสวัส ดิภ าพของพี่น้องประชาชน มุ่งเน้นให้
เดิน ทางอย่ างปลอดภัย ภายใต้ชื่อรณรงค์ว่า “สุ ขกาย สุ ขใจ ขับขี่ปลอดภั ย รับปีใหม่
2559” โดยระดมหน่วยงาน องค์กร เครือข่าย ดูแลปลอดภัยและอานวยความสะดวกใน
การเดินทางของพี่น้องประชาชน ในช่วงระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 4
มกราคม 2559 รวม 7 วัน ซึ่งจังหวัดมุกดาหารมีส ถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่ว ง
เทศกาลปีใหม่ 2558 จานวน 16 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 17 ราย และมีผู้เสียชีวิต 3 ราย โดย
เกิดจากรถมอเตอร์ไซค์ ร้อยละ 54.55 และรถปิกอัพ ร้อยละ 13.64 ในถนนของทาง
หลวงแผ่นดินและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 25 และช่วงเวลาที่
เกิดเหตุอยู่ในช่วงเวลา 16.01-20.00 น. ร้อยละ 62.50 และเกิดกับบุคคลที่มีอายุต่า
กว่า 20 ปี ร้อยละ 60
จังหวัดมุกดาหาร จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2559 โดยให้ทุกอาเภอและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จัดตั้งจุด
ตรวจหลั กในพื้นที่ 7 อาเภอ จุดตรวจตักเตือน/จุดบริการ และตั้งจุ ดบริการตรวจเช็ค
สภาพความพร้อมของรถยนต์ทุกชนิด โดยหน่วยงานของกระทรวงคมนาคมและจุดบริการ
“อ า ชี ว ะ อ า สา ” ข อ งวิ ท ย าลั ย ก า รอ า ชี พ ร ว ม ทั้ ง ตั้ ง จุ ด บ ริ ก าร แ ล ะค ว บ คุ ม
ผู้ขับรถโดยสารขนาดใหญ่ และรถโดยสารสาธารณะที่สถานีขนส่งมุกดาหาร ให้ผู้ขับขี่รถ
โดยสารสาธารณะตรวจระยะเวลาการวิ่ง/ความเร็ว/ปลอดแอลกอฮอล์และขอให้ผู้โดยสาร
รถสาธารณะคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างเคร่งครัด หากประชาชนประสบอุบัติเหตุแจ้งขอรับ
ความช่วยเหลือผ่านสายด่วน 191 ตารวจภูธรจังหวั ด, สายด่วน1669 การแพทย์ฉุกเฉิน,
สายด่ว น 1784 ส านั กงาน ปภ.จัง หวัด และสายด่ว น 1791 บริษัท กลางคุ้ มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จากัด
รับทราบ
๓.๒๕ สรุ ป รายงานสถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน ประจ าเดื อ น ตุ ล าคม ๒๕๕๘
(สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประจาเดือนตุลาคม 2558 ดังนี้
๑. เกิดอุบัติเหตุ จานวน ๓๓ ครั้ง
๒. ผู้บาดเจ็บ
จานวน ๓๓ ราย
๓. ไม่มผี ู้เสียชีวิต
๔. ยอดสะสมของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของ
ผู้เสียชีวิต 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2555, 2556, 2557) มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ย ๓๙ ราย
๕. ผู้เสียชีวิตในปี ๒๕๕๘ (นับจากมกราคม – ตุลาคม ๒๕๕๘) รวม ๒๑ ราย
รับทราบ

๒๒

วัฒนธรรมจังหวัด

วัน เดือน ปี
พฤหัสบดี ๓ ธ.ค.

ศุกร์

๒๕

ธ.ค.
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โยธาธิการฯ

๓.๒๖ โครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทาบุญ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ จังหวัด
มุ ก ดาหาร ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ส านั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด
มุกดาหาร)
โครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทาบุญฯ เริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นผู้ริเริ่มและดาเนินการต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณ
๒๕๕๙ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กาหนดจัดกิจกรรมทั้งสิ้น ๑๙ ครั้ง/วัด วัดที่กาหนดจัด
กิจกรรมเป็นวัดที่มีความสาคัญ คือ เป็นวัดเจ้าคณะจังหวัด วัดพระอารามหลวง วัดรองเจ้า
คณะจั ง หวั ด วั ด เจ้ า คณะอ าเภอ วั ด เจ้ า คณะต าบล และวั ด ที่ มี ค วามส าคั ญ ทาง
ประวัติศาสตร์ เป็นวัดในเขตอาเภอเมืองมุกดาหาร ๕ วัด และในอาเภออื่นๆ ๑๔ วัด โดย
งบประมาณดาเนินการส่วนหนึ่งได้มาจากงบจังหวัดบูรณาการ จานวน ๕๗,๐๐๐ บาท
และอีกส่วนหนึ่งได้มาจากส่ วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร หน่ว ยงานรัฐวิส าหกิจ
อาเภอ ทุกอาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดกิจกรรม สลับหมุนเวียนกันเป็น
เจ้าภาพถวายภัตตาหาร น้าปานะ และบริจาคปัจจัยให้แก่วัด
ปฏิทินการจัดกิจกรรมเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
๕๘

๕๘

สถานที่/อาเภอ
วัดป่าวิเวก
บ้านหว้านใหญ่
ตาบลหว้านใหญ่
อาเภอหว้านใหญ่

วัดสว่างอารมณ์
บ้านป่าไร่
ตาบลป่าไร่
อาเภอดอนตาล

เจ้าภาพ
-สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร/สนง.พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร/สนง.ที่ดินจังหวัดมุกดาหาร/
สนง.พลังงานจังหวัดมุกดาหาร/สนง.สัสดีจังหวัดมุกดาหาร/
สนง.สถิติจังหวัดมุกดาหาร/อาเภอหว้านใหญ่/เทศบาลตาบล
หว้านใหญ่/ผู้นาชุมชนในพื้นที่ตาบลหว้านใหญ่/สถานศึกษา
ในพื้นที่ตาบลหว้านใหญ่/สภาวัฒนธรรมอาเภอหว้านใหญ่/
สภาวัฒนธรรมตาบลหว้านใหญ่
-ตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร/สถานีตารวจภูธรอาเภอดอนตาล/
สนง.ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร/แขวงการทางจังหวัดมุกดาหาร/
สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร/ อาเภอดอนตาล/ผู้นา
ชุมชนในพื้นที่ตาบลป่าไร่/สถานศึกษาในพื้นที่ตาบลป่าไร่/สภา
วัฒนธรรมอาเภอนิคมคาสร้อย/สภาวัฒนธรรมตาบลป่าไร่

รับทราบ
๓.๒๗ สรุปผลการก่อสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ วัด รอยพระพุ ทธบาทภูม โนรมย์ (ส านัก งานโยธาธิก ารและผั งเมื องจั งหวั ด
มุกดาหาร)
ผลความก้าวหน้าของงานก่อสร้างพระพุทธรูปฯ มีรายละเอียดดังนี้
๑. ผูกเหล็กควบคุมขนาดองค์พระฯ ถึงช่วงปลายพระเกศา
๒. เทคอนกรีตองค์พระฯ ถึงบริเวณพระเศียรและดาเนินการติดตั้งพระศก (มวยผม)
๓. ก่อสร้างคานและเสาภายในองค์พระฯ ถึงระดับพระเศียรขององค์พระฯ
๔. ก่อสร้างโครงสร้างองค์พระฯ ช่วงแขนทั้งสองข้าง
๕. ก่อสร้างโครงสร้างองค์พระฯ ช่วงพระพักตร์
๖. ก่อสร้างโครงสร้างองค์พระฯ ผนังผ้าตาดทิพย์

๒๓

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

ผลการดาเนินงานของผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว ๒๒ งวด จากทั้งหมด 32 งวด เบิกจ่ายแล้ว
เป็นจานวนเงินรวม ๓๓,๑๒๗,๕๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔ ของราคาค่าก่อสร้าง แผนงานก่อสร้าง
ร้อยละ ๑๐๐ ผลงานก่อสร้างจริง ร้อยละ ๙๗.๓๒ งานก่อสร้างช้ากว่าแผนงาน ร้อยละ ๒.๖๘
รับทราบ

มติที่ประชุม

เรื่องอื่นๆ
- กาหนดการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1๒/๒๕๕๘
กาหนดการประชุม กรมการจั งหวัด มุกดาหาร และหั ว หน้า ส่ ว นราชการประจ า
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1๒/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

แทน หน.สนจ.

ลงชื่อ
(นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

