รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 2/๒๕๕9
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒6 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9
ณ ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายกานดิศ พิมลพรรณ
แทนอัยการจังหวัดมุกดาหาร
3. นางมาลีรัฐ เล็กกระจ่าง
แทนอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
4. นายวงศ์ วงศ์วิกรม
แทนอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
5. นายสมเพชร สร้อยสระคู
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
6. นายอนุรัตน์ ธรรมประจาจิต
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
7. นางสุนทรี ใจสุทธิ์
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
8. นายประพล ชมเงิน
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
9. นายภพ ภูสมปอง
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
10. นายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์
หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
11. นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
12. นายสันธาน สร้อยสาโรง
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
13. นายอภัย วุฒิโสภากร
นายอาเภอคาชะอี
14. นายชานาญ ชื่นตา
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
15. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
นายอาเภอดงหลวง
16. นายพรเทพ วัชกีกุล
นายอาเภอหว้านใหญ่
17. นายสมพร มณีรัตน์
นายอาเภอหนองสูง
18. นายปรีชา วัฒนพงษ์
แทนผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
19. นายปัญญา หาระสาร
แทนผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
20. นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
21. นายทรงศิลป์ ประสีระเก
แทนจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
22. นางอรุณี ศรีประจันทร์
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
23. นายกุนจันทร์ สิงห์สุ
แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
24. นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
25. นายวิรุฬห์ ศุภกุล
แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
26. นายบัญชา ผลานุวงษ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
27. นายเชิดชัย อาจวิชัย
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 72
28. นายนเรศ สุวรรณกูฏ
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
29. นางจงกลนี กมลวิเศษกุล
ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดมุกดาหาร
30. นางพรอุมา หมอยา
คลังจังหวัดมุกดาหาร
31. นางสาวกัลญา หิตธิเดช
แทนธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
32. นายสันทัด รังคพุทธมานะ
แทนสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

นายสุวัฒน์ สุรชน
นายวิศวะ ปิติสุขสมบัติ
นายพรโรจน์ ยลพล
นายสมเกียรติชัย วารีสิรภัค
นายพิทยา นาผล
นายจรูญ เหง่าลา
ว่าที่ ร.ต.พิเชษฐ์ แก้วจินดา
นายวัชพล บุญสะอาด
นายเชฎฐกฤท วรจันทร์
พ.ต.อ.สามารถ แก้วเนตร
พ.ต.ท.หญิง นิรบล วิชัย
ร.ต.อ.หญิง ศิริรัตน์ สายหยุด
นายชนะ สิ่วเจริญ
นายสุรพงษ์ ศิริเวช
นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
นายสินสมุทร โนนมี
นายชาลี ประจงการ
ส.ต.อ.อรุณ ศรีนาทม
นายวิศิษฎ์ เหลืองรุ่งโรจน์
นายอุทัย ศรีทานันท์
นางสาวปัญจพร ตั้งศิริ
นายโสภณ พวงสมบัติ
นายวิมศักดิ์ รัชอินทร์
นายรุ่งเรือง ลุ้งบ้าน
นางศิริพร บุญเลิศ
นายโสภณ ยอดพรหม
นายบุญส่ง พานชัยภูมิ
นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข
นายพิทักษ์ เมืองโคตร
นายภักดิ์ บุตรศรี
นายวสันต์ นิสัยมั่น
นายมารุต อุปนิสากร
นายธฤติ ประสานสอน
นายประยูร ดังก้อง
นางสาวธวัลรัตน์ ผงทอง
นายวันชัย ไร่สงวน
นายบรรดล ขันธุแสง
นายศิริชัย ไตรยราช
นางสาววัชราภรณ์ ผิวขา

แทนสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
ผอ.คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
ผู้อานวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบก.ภ.จว.มห.
แทน ผกก.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผกก.10 กองบังคับการตารวจน้า
แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
แทนเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แทนสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
หน.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดมุกดาหาร
แทน หน.สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
แทน ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
แทน หน.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
หน.ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.อุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทนโทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
แทน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
แทน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
แทน ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
ผอ.โรงเรียนมุกดาหาร
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
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72. นายชัยวิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์
73. นายสายัณต์ บุญลี
74. นายสุพจน์ เขตอนันต์
75. นายประภาส ศาสตร์แก้ว
76. นายปิยะ โยมา
77. นายอนน บุญกระสาน
78. นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์
79. นายเดชา แสงสุวรรณ
80. นางสาวเสาวนีย์ บุพบุญ
81. นางสาวศรุดา นรสิงห์
82. พ.อ.สุดใจ แพงพรมมา
83. พ.ต.วิเชียร ใจคง
84. น.ท.อมรศักดิ์ ชนะศึก
85. นายคายืน วงศ์ชาลี
86. นายทองอินทร์ อันอาน
87. นายกานต์ สุวรรณพันธ์
88. นายสามารถ สุมนารถ
89. นางสมรัก ศรีคง
90. นายสุรจิตต์ จันทรสาขา
91. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์
92. นางสุจิตรา พินดวง
93. นายอิทธิพัทธ์ โรจน์จตุรานนท์
94. นายภาณุมาศ ลาภา
95. นางศิริพร เศษแสงศรี
96. นางพัฒนา อุตโรกุล
97. นายรังสรรค์ ปัตถะเมฆ
98. นายปริรัตน์ อาจวิชัย
99. นายปรีชา สิงคเสลิต
100.นายชาคริต นาควิเชียร
101.นายนัดนวุทธ์ ระนา
102.นายเมธี แสนวิเศษ
103.นายยศพันธ์ นาโสก
104.นางสาวสุกัญญา รื่นพิทักษ์
105.นายบุญเรือง เมฆฉิม
106.นางสาวอรุณี เนตตกุล
107. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร
108.นายเอกอุระ มีประเทศ
109.นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง

แทน ผอ.วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ผอ.โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
แทน ผอ.โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
ผอ.สน.สกสค.จังหวัดมุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
นายสถานีเดินรถมุกดาหาร
ผอ.สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.นพค.๒๔
ผบ.หมู่เรือที่ 3 นรข.
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ มุกดาหาร
แทนพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
หน.สถานีไฟฟูาแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
แทน หน.ศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
แทน หน.อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
แทน หน.อุทยานแห่งชาติภูผายล
ปุาไม้จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
หัวหน้าด่านปุาไม้มุกดาหาร
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทนนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทนประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้ากลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
นิติกรปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
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ผู้ไม่มาประชุม
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายธวัชชัย ธรรมรักษ์)
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายยงยุทธ สิงห์ธวัช)
3. รอง ผอ.รมน.จว.ม.ห. (ท.)
4. นายอาเภอดอนตาล
5. หัวศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
6. หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
7. ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
8. ผู้อานวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
9. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
10. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
11. ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 234
12. ผอ.โครงการชลประทานมุกดาหาร
13. หน.ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
14. หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
15. ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
16. หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
17. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
18. หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
19. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มน้าฯ
20. ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
21. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
22. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
23. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
24. นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
25. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
26. นายกสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
27. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
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. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน ชมรม และสมาชิก TO BE
NUMBER ONE (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โครงการ TO BE NUMBER ONE ส่วนกลาง ได้มีการ
จัดประกวดจังหวัด ชมรม และกิจกรรมในโครงการ เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมการดาเนินงานให้
ต่อเนื่อง และสร้างพื้นที่ให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE ได้แสดงออกถึงความสามารถ
โดยในจังหวัดมุกดาหาร ได้มีส่วนร่วมส่งจังหวัดและคัดเลือกชมรม สมาชิกชมรม เข้าร่วม
การประกวดจังหวัด ชมรม และกิจกรรม TO BE NUMBER ONE DANCERCISE เยาวชน

๕
ต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระดับภาค และระดับประเทศ ในช่วงที่ผ่านมา
ของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีชมรมที่ตั้งใจฝึกฝนในการดาเนินงานชมรม และกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ในโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ
ส่งเสริมขวัญกาลังใจในการดาเนินงาน จึงเห็นควรมอบเกียรติบัตรแก่ชมรม ที่ปรึกษาชมรม
และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ดังนี้
๑. ชมรม และสมาชิกชมรมที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP รุ่น
Teenage ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็น
ทีมตัวแทนเข้าร่วมการประกวดในระดับประเทศ ได้แก่
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมุกดาหาร
ครูที่ปรึกษา และสมาชิกชมรมที่ร่วมการแข่งขัน ได้แก่
๑) นางกลิ่นจันทร์ รามางกูร
โรงเรียนมุกดาหาร
2) นางสาวสุขุมมาลย์ แสงกล้า
โรงเรียนมุกดาหาร
3) นายวรภัทร โชคสวัสดิ์นุกุล
โรงเรียนมุกดาหาร
4) นางสาวอารียา กลิ่นพะยอม
โรงเรียนมุกดาหาร
5) นายนาโชค เซียสกุล
โรงเรียนมุกดาหาร
6) นางสาวพลอยไพลิน ทองสิน
โรงเรียนมุกดาหาร
7) นายณัฐวุฒิ พันธ์ศรี
โรงเรียนมุกดาหาร
8) นายมนตรี ผุยคาสิงค์
โรงเรียนมุกดาหาร
9) นายศิริวัฒน์ มีสุข
โรงเรียนมุกดาหาร
10) นายณัฐพงษ์ สุพร
โรงเรียนมุกดาหาร
11) นางสาวผุสดี ฐิติโยธิน
โรงเรียนมุกดาหาร
12) นางสาวสิทธินี พึ่งทรัพย์
โรงเรียนมุกดาหาร
13) นายอเนชา ศรีตระกูล
โรงเรียนมุกดาหาร
14) นายธีระพัชน์ พรมเสนา
โรงเรียนมุกดาหาร
15) นายอภิวัฒน์ ผาบพุทธา
โรงเรียนมุกดาหาร
16) นายณัชพล คาลือชัย
โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
17) นายเนติเกียรติ์ สุวรรณไตรย์
โรงเรียนคาชะอีพิทยาคม
2. ชมรมที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัด เข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE
NUMBER ONE ประเภทดีเด่น ระดับภาค ประจาปี ๒๕๕๙ ได้แก่
1) ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนคาชะอีวิทยาคาร
2) ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมุกดาหาร
3) ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านภู อาเภอหนองสูง
4) ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านพังคอง อาเภอเมืองมุกดาหาร
5) ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท สยามแมคโคร จากัด สาขามุกดาหาร
3. เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
ตัวแทนในระดับจังหวัด เข้าร่วมการประกวดในระดับภาค ได้แก่
๑) นายพงศกร ปริปุรณะ
โรงเรียนดอนตาลวิทยา
๒) นางสาวบุญธิชา สาโพธิ์
โรงเรียนมุกดาหาร

๖
3) นายนาโชค เซียสกุล
4) นายอเนชา ศรีตระกูล
5) นางสาวพลอยไพลิน ทองสิน
6) นางสาวนวพรรณ ธรรมจักร
7) นายปรัชญา สวัสดิ์วงศ์ชัย
8) นางสาวฐนิชา เสียงล้า

โรงเรียนมุกดาหาร
โรงเรียนมุกดาหาร
โรงเรียนมุกดาหาร
โรงเรียนมุกดาหาร
โรงเรียนคาชะอีวิทยาคาร
โรงเรียนคาชะอีวิทยาคาร

2. พิ ธี ม อบโล่ เ กี ย รติ คุ ณ และเกี ย รติ บั ต รศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก คุ ณ ภาพดี เ ด่ น และสถาน
ประกอบการที่ได้รับการประเมิน รับรองคุณ ภาพ (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
มุกดาหาร)
ด้วยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารได้ดาเนินโครงการพัฒนางานส่ งเสริม
สุขภาพวัยเด็กและวัยทางาน ๒ กิจกรรม คือ การพัฒ นาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ และงาน
สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ เป็นสุข ซึ่งมีการออกประเมินรับรองที่ผ่านมา
ผลการประเมินรับรองดังนี้
1. การประเมินรับรองศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ โดยศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
จั ง หวั ด มุ ก ดาหารมี ศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก ที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น เป็ น ศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก คุ ณ ภาพดี เ ด่ น
ประจาปี ๒๕๕๘ ได้แก่
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลชะโนด เทศบาลตาบลชะโนด อาเภอหว้านใหญ่
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเดชอุดม องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแข้ อาเภอเมืองมุกดาหาร
2. จังหวัดมุกดาหารมีสถานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ ๑๐ แห่ง ได้ผ่านการ
ประเมินตามเกณฑ์สถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ระดับจังหวัดในระดับดี ได้แก่
1) บริษทั สหเรือง จากัด
2) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) สาขามุกดาหาร
3) บริษัท โตโยต้ามุกดาหาร (1993) ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด
4) บริษัท พรีเมีย ควอลิตี้ สตาร์ช จากัด
5) บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สาขามุกดาหาร
6) บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จากัด (สาขามุกดาหาร)
3. พิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร)
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารได้ จัดประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 และโรงเรียนร่มเกล้า อาเภอดงหลวง
ได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหารเข้าร่วมประกวดแข่งขันในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้รับ
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 3 กิจกรรม ได้แก่
1) การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3
2) การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ระดับชั้น ม.1 - ม.3
3) การแข่งขันร้องเพลงสากลประเภทชาย ระดับชั้น ม.1 - ม.3

๗
มี ค รู ผู้ ฝึ ก สอนที่ เ ข้ า รั บ เกี ย รติ บั ต ร จ านวน 10 คน และนั ก เรี ย น จ านวน 43 คน
รวมทั้งสิ้น 53 คน
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน
ลาดับ
ที่
1
๒
3
4

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
(1) หัวหน้าส่วนราชการย้ายไปดารงตาแหน่งจังหวัดอื่น
ชื่อ – สกุล

นางอรวรรณ หินตะ
นางสาวจรัสศรี อิฏฐกุล
นายแสงทอง อนันตภักดิ์
นายชัยวัฒน์ บุญชวลิต

ตาแหน่งเดิม

ตาแหน่งใหม่

แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดมุกดาหาร

แรงงานจังหวัดยโสธร
จัดหางานจังหวัดยโสธร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี

(๒) หัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
๑ นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล

๒

นายคายืน วงศ์ชาลี

ตาแหน่งเดิม

ตาแหน่งใหม่

นิติกรชานาญการพิเศษ
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงานกฎหมาย
สานักบริหารกลาง
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี

มติที่ประชุม

รับทราบ

มติที่ประชุม

๑.๒ การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕9 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.
มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕9 เมื่อวันพุธที่ ๒7 มกราคม ๒๕๕9
รายงานการประชุมมีจานวน ๒1 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 ๑/๒๕๕9 เมื่อวันพุธที่ ๒7 มกราคม ๒๕๕9

๘
ระเบียบวาระที่ ๓
หน.สนจ.

มติที่ประชุม

หน.สนจ.

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ การเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
ด้ว ยจั งหวัดได้รับ แจ้ง จากกองกากั บการตารวจตระเวนชายแดนที่ 23 สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จฯ ทรงเยี่ยมและติดตามการดาเนิน
โครงการตามพระราชดาริในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร
ในระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2559 โดยในกาหนดการที่จะทรงเสด็ จ
พระราชดาเนินมาที่จังหวัดมุกดาหาร ดังนี้
- เวลา 12.30 น. เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียน
กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ตาบลกกตูม อาเภอดงหลวง
- เวลา 12.45 น. รถยนต์พระที่นั่งถึงโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนการท่า
อากาศยานแห่งประเทศไทยฯ ตาบลกกตูม อาเภอดงหลวง เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ติดตามผลการดาเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าของโครงการพระราชดาริ โครงการ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เยี่ยมราษฎร พร้อมกับจะทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะ
ครูและนั กเรียน และคณะหน่ว ยแพทย์พระราชทาน โดยพระราชกรณี ยกิจจะเสร็จสิ้ น
ในเวลาประมาณ 14.15 น.
- เวลา 14.30 น. ประทับ เฮลิ ค อปเตอร์ พระที่ นั่ ง เสด็ จ ฯ ไปอ าเภอท่ า อุ เ ทน
จังหวัดนครพนม
ซึ่งจังหวัดได้จัดส่งหนังสือขอเชิญผู้มีตาแหน่งเฝูา และหัวหน้าส่วนราชการพร้อมคณะเข้า
ร่วมรับเสด็จในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 โดยขอให้พร้อมเพรียงกันที่จุดรับเสด็จในเวลา
11.00 น. ในเรื่องการเดินทางขอให้ไปเป็นหมู่คณะเนื่องจากพื้นที่จอดรถค่อนข้างน้อย
และการแต่งกาย คือ เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว สวมหมวก
รับทราบ
3.๒ การขยายผลการดาเนินงานตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนว
พระราชดาริ (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยรัฐบาลได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2557 – 2560) จานวน 7 ยุทธศาสตร์ โดยในส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาคการศึกษา มีเปูาหมายในการมุ่งพัฒนาจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพีย ง การพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้ด้านการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรในวิชาชีพครู การพัฒนาคุณภาพการ
จั ด การเรี ย นรู้ ใ นระดับ ปฐมวั ย และสร้ า งเครื อ ข่ า ย แหล่ ง เรี ย นรู้ ใ นระดั บ พื้ น ที่ โดยมี
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลัก เพื่อให้ยุทธศาสตร์ที่ 2 สามารถสนับสนุนและ
ขยายผลการดาเนินงานตามโครงการเกษตรอาหารกลางวันในโรงเรียนตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปยังพื้นที่อื่นๆ กระทรวงมหาดไทยให้
จังหวัดดาเนินการ ดังนี้

๙

มติที่ประชุม

1. ให้ น ายอ าเภอประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ กั บ ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นในพื้ น ที่
คณะกรรมการการศึกษา กานัน ผู้ ใหญ่บ้าน และส่ ว นราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษตร
อาเภอ ปศุสัตว์อาเภอ ประมงอาเภอ และสหกรณ์อาเภอ ว่าโรงเรียนใดมีความสนใจที่จะ
ขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดาริ ตามหลักการทรงงาน
ระเบิดจากข้างใน และการมีส่วนร่วม
2. แนวทางการคัดเลือกในโรงเรียน ต้องพิจารณาจากความพร้อม ดังนี้
2.1 ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น ครู ผู้ ส อนวิ ช าเกษตร คณะกรรมการการศึ ก ษาของ
โรงเรียน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน มีความพร้อมและสนใจ และผู้ปกครองมีความยินดีที่จะร่วม
โครงการ เช่น การตักอาหารให้บุตรหลาน
2.2 โรงเรียนจะต้องมีพื้นที่ประมาณ 200 – 300 ตารางวาขึ้นไป เพื่อสามารถ
ที่จะทาแปลงเกษตร บ่อปลา เล้าไก่ และพื้นที่ดังกล่าวต้องเป็นบริเวณที่ไม่มีน้าท่วมขัง
2.3 หน่ วยงานราชการที่เป็นภาคี เช่น เกษตร ปศุสั ตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน
สหกรณ์ ตรวจบัญชีสหกรณ์ ปกครอง พัฒนาชุมชน สาธารณสุข ปราชญ์ชาวบ้าน ต้องมี
ความพร้อมให้การสนับสนุน
2.4 เพื่อให้การดาเนินการเกิดความยั่งยืน ในช่วงปีแรก จึงให้จังหวัดเสนอขอ
งบประมาณจากคณะอนุ กรรมการส่ งเสริ ม การขับ เคลื่ อนการพัฒ นาตามปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษาในวงเงินโรงเรียนละไม่เกิน 100,000
3. ในการขับเคลื่อนงาน ให้ดาเนินการ ดังนี้
3.1 ให้จังหวัดมอบหมายคณะทางาน ซึ่งอาจแต่งตั้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็ น ประธาน ปลั ดจั งหวั ด เกษตรและสหกรณ์จั งหวัด เกษตรจัง หวั ด ปศุสั ตว์ จัง หวั ด
ประมงจังหวัด ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด สหกรณ์จังหวัด ตรวจบัญชีสหกรณ์
จังหวัด พัฒนาการจังหวัด และหัวหน้าสานักงานจังหวัด รับผิดชอบในการเป็นพี่เลี้ยงให้
การสนับสนุน กลั่นกรองและติดตามการดาเนินงาน
3.2 จังหวัดควรจัดทาโครงการขอรับการสนับสนุน งบประมาณในการฝึกอบรม
โดยคัดเลือกครูผู้สอนวิชาการเกษตร ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และ
เด็ ก นั ก เรี ย นโรงเรี ย นละ 3 – 5 คน ไปฝึ ก อบรมกั บ ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นา หรื อ ศู น ย์
เศรษฐกิจพอเพียง
3.3 ให้โรงเรียนเป็นหน่วยดาเนินการ โดยใช้วิธีการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน
จะทาให้โรงเรียนสามารถจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัว
3.4 ให้คณะทางานตามข้อ 1) พิจารณากลั่น กรองโครงการและเสนอโครงการ
ให้ ก ระทรวงมหาดไทย ภายในวั น ที่ 31 มี น าคม 2559เพื่ อ จะได้ ร วบรวมส่ ง ให้
คณะอนุ กรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในภาคการศึ ก ษา เพื่อ ให้ ทัน ต่ อการดาเนิ นงานในช่ ว งเปิด ภาคเรี ย นเดื อนพฤษภาคม
ปีการศึกษา 2559
รับทราบ

๑๐

หน.สนจ.

มติที่ประชุม

๓.3 สรุ ปผลการจัดงานกาชาดและงานของดีจังหวั ดมุกดาหาร ประจ าปี 2559
(สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
ด้ ว ยจั ง หวั ด ได้ เ ชิ ญ นายกเหล่ า กาชาดจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร นายอาเภอเมืองมุกดาหาร และนายอาเภอนิคมคาสร้อย
ร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการจัดการงานกาชาดฯ ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา 14.00 น. ณ ห้ องรับรองพิเศษ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมีผู้ ว่า
ราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานการประชุม ผลการประชุมสรุป ดังนี้
1. พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
2. การออกร้ า นนิ ท รรศการและผลงานของส่ ว นราชการ ควรมี ก ารแจ้ ง ชื่ อ
หน่ ว ยงานที่จ ะจั ดนิ ทรรศการล่ ว งหน้าเพื่อให้ การวางผั งบูธ เป็นไปด้ว ยความเรีย บร้อย
Content แต่ละบูธควรสื่อถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับหรือที่เกี่ยวข้อง และควรมีการ
วางผัง Zone ตามภารกิจ
3. จัดขบวนแห่ ควรให้มีการแสดงของแต่ละชนเผ่า และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดขบวนแห่
4. การแสดงในพิธีเปิดงาน การแสดงมีจานวนมากไป ควรนาไปแสดงในวันอื่น
5. การแสดงบนเวทีกลาง ควรเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่หรือองค์กรที่
มีศักยภาพเข้ามาจัดการแสดง เช่น โตโยต้า โรบินสัน
6. การเดิน แบบผ้ าไหมและผ้าพื้นเมือง ได้รับความร่ว มมือเป็นอย่างดีจากส่ ว น
ราชการ หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งอาเภอ
7. การประกวดธิดากาชาด คนสมัครน้อย มีภาระค่าใช้จ่าย ผู้เข้าประกวดบางคน
ไม่ได้ดอกไม้เลย การแสดงประกอบควรแสดงในช่วงที่มีคนดูเยอะๆ
8. การจาหน่ายโต๊ะจีน ไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ
9. การประกวดของดีจังหวัดมุกดหาร คงการประกวดไว้เช่นเดิม ของดีที่ได้รับ
รางวัลควรนาของดีมารวมกันจัดร้านแสดงของดีโดยเฉพาะ
10. การจาหน่วยสลากกาชาด ไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ
รับทราบ

๓.4 การด าเนิน โครงการศึกษาเพื่อจัดทาแผนแม่บทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร (สานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม)
จนท. สานักส่งเสริมฯ
ด้ว ยกรมโรงงานอุต สาหกรรมได้ ด าเนิ น โครงการศึ กษาแผนแม่ บทพั ฒ นาเมื อ ง
อุตสาหกรรมเชิ งนิเวศของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร สระแก้ว
ตาก และตราด ปีงบประมาณ 2559 เพื่อจัดทาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษร่วมกับหน่วยงานราชการ
ผู้ป ระกอบการอุตสาหกรรม และชุมชน เพื่อนาไปสู่ การอยู่ร่ว มกันระหว่างชุมชนและ
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

๑๑
ความเป็นมา
- หนึ่งในยุทธศาสตร์หลักการพัฒนาประเทศ คือ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
มุ่ง เน้ น ให้ เ ป็ น ประตู เศรษฐกิจ เชื่ อ มโยงภู มิภ าค สร้ า งเครื อ ข่ า ยระบบ การผลิ ต ร่ ว มที่
สร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ร่วมกันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อเตรียมความ
พร้อมไปสู่สังคมคาร์บอนต่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ศึกษาเพื่อ จัดท าแผนแม่บ ทพั ฒ นาเมื องอุต สาหกรรมเชิง นิเ วศของเขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษ
กลุ่มเปูาหมายของโครงการ
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร

มติที่ประชุม

แทน นพ.สสจ.

- พื้นที่ตาบลมุกดาหาร พื้นที่ตาบลศรีบุญเรือง พื้นที่ตาบลคาอาฮวน พื้นที่ตาบล
นาสีนวน พื้นที่ตาบลบางทรายใหญ่ อาเภอเมืองมุกดาหาร
- พื้นที่ตาบลโพธิ์ไทร พื้นที่ตาบลดอนตาล อาเภอดอนตาล
- พื้นที่ตาบลปุงขาม พื้นที่ตาบลหว้านใหญ่ พื้นที่ตาบลชะโนด พื้นที่ตาบลบางทรายน้อย
อาเภอหว้านใหญ่
แผนการดาเนินงาน
- การตั้งคณะกรรมการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัด
- ประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ (1 ครั้ง/จังหวัด)
- การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
- ยกร่างยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
- การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (Eco Forum) ครั้งที่ 1 (1 ครั้ง/จังหวัด)
- การปรับปรุงแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
- การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (Eco Forum) ครั้งที่ 2 (1 ครั้ง/จังหวัด)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทฯ (1 ครั้ง/จังหวัด)
- จัดประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการฯ
รับทราบ
๓.5 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไวรัสซิกา และบทบาทการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออกของหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายต่างๆ ในจังหวัดมุกดาหาร
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
จังหวัดมุกดาหารนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – ๒๓ กุมภาพันธ์ 255๙ ได้รับรายงาน
ผู้ปุวยโรคไข้เลือดออก จานวนทั้งสิ้น ๑๙ ราย คิดเป็นอัตราปุวย ๕.๕๔ ต่อประชากรแสนคน
โดยพบผู้ปุวยใน ๕ อาเภอ ยกเว้นอาเภอหนองสูงและนิคมคาสร้อย ยังไม่มีรายงานผู้ปุวย
เสียชีวิต เมื่อแยกรายอาเภอพบว่า อาเภอที่มีจานวนผู้ปุวยสูงสุด คือ อาเภอเมืองมุกดาหาร
จานวน ๘ ราย รองลงมาคือ อาเภอคาชะอี จานวน ๔ ราย และมีแนวโน้มจะพบการระบาด
มากในปี ๒๕๕๙ จากการดูแนวโน้มการระบาดพบว่า การระบาดของโรคไข้เลือดออกใน
จังหวัดมุกดาหารมีแนวโน้มการระบาด ปี เว้น ๒ ปี ซึ่งล่าสุดระบาดมากในปี ๒๕๕๖ พบ
จานวนผู้ปุวยถึง ๙๙๑ ราย ดังนั้น ในปีนี้จังหวัดมุกดาหารจึงมีความจาเป็นที่จะต้องเตรียม

๑๒

มติที่ประชุม

แทน นพ.สสจ.

มติที่ประชุม

แทน นพ.สสจ.

ความพร้อมรณรงค์ปูองกันการเกิดโรคล่วงหน้ากันอย่างจริงจัง ประกอบกับในปี ๒๕๕๙
เกิดการระบาดไวรัสซิกา ใน ๒๖ ประเทศ ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะเช่นเดียวกับ ไข้เลือดออก
และองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจากทารกที่คลอดจาก
แม่ที่ติดเชื้อไวรัสซิกาทาให้เด็กพิการ ในส่วนประเทศไทยพบผู้ปุวยบ้างเล็กน้อยแต่ยังไม่
พบการระบาด กระทรวงสาธารณสุขประกาศเป็นโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความลาดับที่ ๑๓
รับทราบ
๓.6 สถานการณ์ โ รคพฤติกรรมวิถีชีวิต และสังคม (โรคไม่ติดต่อเรื้อรั ง) และการ
รณรงค์ ก ารป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคจากวิ ถี ชี วิ ต และสั ง คมในจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งในปัจจุบันมีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้น คือ 4 พฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ 1) การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ ออกกาลัง
กายไม่เพียงพอ 2) การบริโ ภคที่ไม่สมดุล หรือการบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อ สุ ขภาพ กิน
หวาน มัน เค็ม มากเกินไป 3) การสูบบุหรี่ 4) การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากเกินไป
4 ความผิดปกติของร่างกาย เมื่อมีพฤติกรรมเสี่ยง 4 เรื่องหลักอย่างต่อเนื่อง นานๆ เข้า
จะเกิด 4 ความผิดปกติทางร่างกายเกิดขึ้น ได้แก่ 1) น้าหนักเกิน หรืออ้วน 2) ไขมันใน
เลือดสูง 3) น้าตาลในเลือดสูง 4) ความดันโลหิตสูง ซึ่งเมื่อร่างกายเกิดความผิดปกติ 4
อย่ า ง หรื อ น้ อ ยกว่ า นานๆ เข้ า ก็ จ ะพั ฒ นากลายเป็ น 4 โรคร้ า ยที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ 1)
โรคเบาหวาน 2) โรคหัวใจและหลอดเลือด 3) โรคมะเร็ง 4) โรคปอดเรื้อรัง ซึ่ง 4 โรค
ร้ายที่สาคัญเป็นโรคไม่ติดต่อ เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงหลักๆ 4 ด้าน เป็นสาเหตุการตายใน
5 ลาดับแรกของประเทศ และของจังหวัดมุกดาหาร
การรณรงค์การปูองกันควบคุมโรคจากวิถีชีวิตและสังคมในจังหวัดมุกดาหาร ดังนี้
1) รณรงค์ กระตุ้น ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอายุ
35 ปีขึ้นไปมาสนใจ ใส่ใจสุขภาพ
2) อายุ 35 ปีขึ้นไป มีความจาเป็นต้องได้รับการคัดกรองความเสี่ยง หรือตรวจ
สุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3) ผู้ ที่ เ ริ่ ม มี ค วามผิ ด ปกติ ท างกาย 4 ด้ า น ต้ อ งปรั บ พฤติ ก รรม 4 ด้ า น อย่ า ง
เคร่งครัด
4) สาหรับผู้วินิจฉัยว่าปุวยเป็นโรคแล้ว ต้องรับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง และ
ปรับพฤติกรรมเสี่ยงอย่างเคร่งครัดเช่นกัน
รับทราบ
๓.7 ผลการประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค
ปี 2559 (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
การประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ปี ๒๕๕๙ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดมุกดาหารส่งทีมเข้าร่วมประกวด ดังนี้

๑๓

มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

ประเภทต้นแบบ
๑. จังหวัด TO BE NUMBER ONE พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ ๑
๒. ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทสหเรือง จากัด พร้อมเป็นต้นแบบระดับ
เพชร ปีที่ ๑
ประเภทดีเด่น
๑. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนคาชะอีวิทยาคาร
๒. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมุกดาหาร
๓. ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านภู อาเภอหนองสูง
๔. ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านพังคอง อาเภอเมืองมุกดาหาร
๕. ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทสยามแม็คโคร จากัด สาขามุกดาหาร
ผลการประกวดระดับภาค
๑. จังหวัด TO BE NUMBER ONE พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ ๑ ผ่าน
เข้ารอบระดับประเทศ
๒. ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทสหเรือง จากัด พร้อมเป็นต้นแบบระดับ
เพชร ปีที่ ๑ ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ
การเตรียมการประกวดต่อในระดับประเทศ
๑. คณะกรรมการจะลงมาประเมินให้ คะแนน การดาเนินงานของจังหวัด และ
ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทสหเรือง จากัด ประมาณเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙
๒. จังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทสหเรือง จากัด จะต้องไป
แสดงผลงาน และนาเสนอผลงานในงานมหกรรมระดับ ประเทศ วั นที่ ๑๔ – ๑๕
กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
รับทราบ
3.8 รายงานประมาณการเศรษฐกิ จ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕9
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
การเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหารในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 คาดว่า
แนวโน้มเศรษฐกิจภายในจังหวัดจะขยายตัวในอัตราชะลอตัว โดยพิจารณาจากเครื่องชี้
เศรษฐกิจ ดังนี้
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) คาดว่าจะขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน สะท้อนจากการบริโภคภาคเอกชนขยายตัว จากความสามารถในการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มได้เพิ่มขึ้น ซึ่งมาจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล สาหรับ การลงทุน
ภาคเอกชนขยายตัว จากปริมาณสินเชื่อเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากสถาบันการเงินได้
ปล่อยสิ นเชื่อให้กับนักลงทุนตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ บาล ส่ วนการใช้จ่าย
ภาครัฐชะลอตัว จากมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล (ตาบลละ 5 ล้านบาท)
นโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มีรายได้
น้ อ ย ท าให้ ก ารเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณเพิ่ ม ขึ้ น รวมทั้ ง การลงทุ น ในโครงการต่ า งๆ
โครงการบริหารจัดการน้าอย่างยั่งยืน โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม และการค้าชายแดน
ชะลอตัว จากปริมาณการนาเข้าและส่งออก เนื่องจากผู้ประกอบการได้เลือกใช้เส้นทาง
ด่านศุลกากรมุกดาหารเพิ่มขึ้น

๑๔

มติที่ประชุม

เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) คาดว่าจะหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน สะท้อนจากภาคการบริการหดตัว เนื่องจากการลดลงของจานวนนักท่องเที่ยวที่เข้า
ชมหอแก้วมุกดาหาร ในขณะที่ภาคเกษตรกรรมชะลอตัว จากปริมาณผลผลิตอ้อยโรงงาน
ยางพารา ปลานิล โคเนื้อและสุกรที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเกษตรกรได้เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกอ้อย
โรงงาน และพื้นที่เปิดกรีดยางพาราเพิ่มขึ้น สาหรับภาคอุตสาหกรรมชะลอตัว จากจานวน
โรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและปริมาณการใช้ไฟฟูาที่เพิ่มขึ้น
รับทราบ

คลังจังหวัด

3.9 มาตรการเร่ ง รั ด การใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 255๙
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
(๑) เปูาหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามมติ ครม. แยกเป็นรายไตรมาส
ไตร
มาสที่
๑
๒
๓
๔

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

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

(๒) สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
หน่วย : ล้านบาท
%
ลาดับการ
รายการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ เปูาหมาย
เบิกจ่าย
(ประเทศ)
งบประจา 1,172.44 960.94 81.96
55
47
งบลงทุน 1,612.17 281.04 17.43
40
๖5
รวม
2,784.61 1,241.98 44.60
52
69
(๓) สรุปผลการเบิกจ่ายงบจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
หน่วย : ล้านบาท
%
ลาดับการ
รายการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ เปูาหมาย
เบิกจ่าย
(ประเทศ)
งบประจา
3๕.๗2
6.94 19.43
55
62
งบลงทุน
1๗๙.๓4
3.55
1.98
40
59
รวม
๒๑๕.๐๖
10.49 4.88
52
71

๑๕
(๔) สรุปผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
หน่วย : ล้านบาท
ข้อมูล ณ วันที่ ๒3 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9
ลาดับ
อาเภอ
จานวนโครงการที่ งบประมาณ เบิกจ่าย
ร้อยละ
ที่
ได้รับจัดสรร
๑
เมือง
๒๔
๘๔.๘๒
3.46
4.08
๒
คาชะอี
๑7
๔๕.๒๐
๓
ดงหลวง
๑๕
๔๐.๒๘
2.01
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รับทราบ
3.10 มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน (สานักงาน
คลังจังหวัดมุกดาหาร)
ตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 37 ลงวันที่
4 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องขยายระยะเวลาก่อหนี้รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน 500
ล้านบาท เพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุน การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ สามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และ
บรรลุเปูาหมายการเบิกจ่าย โดยการเบิกจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 96 และรายจ่าย
ลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87 จึงเห็นสมควรขยายระยะเวลาการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน
ออกไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2559
รับทราบ
3.11 สรุปภาวะการค้าชายแดนด้านจังหวั ดมุกดาหาร ประจาเดือนมกราคม 2559
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
ในเดือนมกราคม 2559 มูลค่าการค้าชายแดนรวม 8,358 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากเดือนที่แล้ว จานวน 375 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.70 และเมื่อเทียบกับเดือน
เดีย วกันกับปีที่แล้ ว มูลค่าการค้าชายแดนรวม เพิ่มขึ้น 3,609 ล้ านบาท หรือคิดเป็น
เพิ่มขึ้นร้อยละ 75.99 มูลค่าการส่งออก 4,010 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว 385
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.62 และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีที่แล้ว มูลค่า
สินค้าส่งออกเพิ่มขึ้น 1,972 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 96.76 มูลค่าการ
นาเข้า 4,348 ล้านบาท ลดลงจากเดือนที่ 10 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ -0.23 และ
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีที่แล้ว มูลค่าสินค้านาเข้าเพิ่มขึ้น 1,637 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.38 ดุลการค้า เดือนมกราคม 2559 ไทยขาดดุลการค้า 338 ล้านบาท
ขาดดุลลดลงจากเดือน ธันวาคม 2558 จานวน 395 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -53.89
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เปรี ยบเทียบมูลค่าการค้าชายแดนระหว่าง ไทย - สปป.ลาว ตามปีงบประมาณ
ด้านจั งหวัดมุกดาหารกับจังหวัดนครพนม และหนองคายในเดือนตุล าคม – มกราคม
2559 กับตุลาคม – มกราคม 2558 พบว่า จังหวัดนครพนมมีมูลค่าการค้ารวมมากที่สุด
คือ 42,084.26 ล้านบาท รองลงมาคือจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดหนองคาย
รับทราบ
3.12 สรุปข่าวดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนมกราคม ๒๕๕9
(สานักงานพาณิชยจังหวัดมุกดาหาร)
สานั กงานพาณิช ย์จังหวัดมุกดาหารร่ว มกับ สานักสารสนเทศและดัช นีเศรษฐกิจ
การค้า ขอรายงานความเคลื่อนไหวดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดมุกดาหารเดือนมกราคม
2559 โดยสรุปคือ การประมวลผลดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ รายการสินค้าและ
บริ ก ารที่ ค านวณ มี จ านวน 450 รายการ ส าหรั บ จั ง หวั ด มุ ก ดาหารมี จ านวน 242
รายการ ครอบคลุมหมวดอาหาร และเครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่ม เคหสถาน การตรวจรักษา
และบริ ก ารส่ ว นบุ ค คล ยานพาหนะ การขนส่ ง และการสื่ อ สาร การบั น เทิ ง การอ่ า น
การศึกษาและการศาสนา ฯลฯ เพื่อนามาคานวณดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ
3.13 โครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดมุกดาหาร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยจังหวัดมุกดาหารกาหนดจัดโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เข้าไปให้บริการในพื้นที่หมู่บ้าน ซึ่งเป็น
การอ านวยความสะดวกให้ แ ก่ ป ระชาชน และถื อ เป็ น การออกพบปะประชาชนเพื่ อ
รับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน เพื่อเป็นการพัฒนาการให้บริการเชิงรุก มี
คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการบริ ก ารประชาชน และสามารถบ าบั ด ทุ ก ข์ บ ารุ ง สุ ข ให้ แ ก่
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จึงขอเชิญทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน ร่วมออกหน่วย
บริการเคลื่อนที่ฯ โดยครั้งที่ 6 ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม
๒๕๕9 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านห้วยตาเปอะ ตาบลบ้านค้อ
อาเภอคาชะอี
รับทราบ
3.14 โครงการจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน
มุกดาหาร – สะหวัน นะเขต ประจาปี 2559 (สานักงานพัฒ นาชุมชนจังหวัด
มุกดาหาร)
กรมการพัฒนาชุมชนได้ดาเนินการสนับสนุน และส่งเสริมการดาเนินงานหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง โดยดาเนินการจัดแสดงและจาหน่ายสินค้า OTOP ใน
โอกาสส าคัญต่างๆ นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้จังหวัดต่างๆ ที่มีช ายแดนติดกับประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่ น ลาว กัมพูชา พม่า และมาเลเซีย ได้มีการเพิ่มช่องทางในการจาหน่าย
สิ น ค้ า เพิ่ ม มากขึ้ น จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เริ่ ม ด าเนิ น การโครงการจั ด แสดงและจ าหน่ า ย
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พัฒนาการจังหวัด

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP สานสั ม พั น ธ์ ส องแผ่ น ดิ น ตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่ ง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นับเป็นปีที่ ๕ ของการดาเนินงาน
การดาเนินงาน ดังนี้
1. ก าหนดด าเนิ น การระหว่ า งวั น ศุ ก ร์ ที่ ๔ ถึ ง วั น เสาร์ ที่ ๑๒ มี น าคม ๒๕๕๙
ณ ศู น ย์ แ สดงสิ น ค้ า สะหวั น -ไอเทค แขวงสะหวั น นะเขต สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว
2. พิธีเปิ ดวันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย์แสดงสิ นค้า
สะหวัน-ไอเทค แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3. กิจกรรมนาทีทอง และกิจกรรมจากสถาบันการศึกษา แขวงสะหวันนะเขตทุกคืน
4. มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการจากจังหวัดมุกดาหาร ๓๐ บูท จากต่างจังหวัด จานวน
๑๕ บูท ODOP จาก สปป.ลาว จานวน ๕ บูท และบูทชวนชิมทั้งของประเทศไทย และ
สปป.ลาว จ านวน ๑๐ บู ท รวม ๖๐ บูท โดยการบู รณาการร่ ว มกับ ศูน ย์ แสดงสิ น ค้ า
สะหวัน-ไอเทค แขวงสะหวันนะเขต ในการจัดงานครั้งนี้ ในการนี้ จังหวัดมุกดาหารโดย
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้มีหนังสือเชิญหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชน ร่วม
เป็นเกียรติในพิธีเปิดงานดังกล่าว
รับทราบ
3.15 สรุปความก้าวหน้าตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณี
ยากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ปี 2559 (สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
ในปี ๒๕๕๙ มี ครั ว เรือ นผู้ ประสบปั ญหาความเดือ ดร้ อนอย่ างรุน แรง ผ่ า นการ
พิจารณาเข้าร่วมโครงการฯจานวน ๒๗ ครัวเรือน ด้านเครื่องนุ่งห่ม จานวน ๔๓ ครัวเรือน
ด้านยารักษาโรค จานวน ๑๘ ครัวเรือน และด้านที่อยู่อาศัยจานวน ๒๗ ครัวเรือน
ผลการดาเนินงาน
1. ด้านอาหาร สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอทุกอาเภอออกสารวจความต้องการ
ด้านอาชีพของครัวเรือนครบทั้ง ๒๗ ครัวเรือนแล้ว พร้อมทั้งประสานหน่วยงานราชการ
ผู้นาชุมชนในการช่วยเหลือครัวเรือน เช่น อาเภอนิคมคาสร้อยร่วมกับผู้นาอาสาพัฒนา
ชุมชนมอบข้าวสาร อาหารแห้ง แก่ครัวเรือนเปูาหมาย จานวน ๔ ครัวเรือน อาเภอหว้านใหญ่
มอบถุงยังชีพ หม้อหุงข้าวและจักรยานแก่ครัวเรือนเปูาหมาย ๑ ครัวเรือน อาเภอเมือง
มุกดาหาร มอบเครื่องนุ่งห่มและข้าวสารอาหารแห้ง แก่ครัวเรือนเปูาหมาย ๖ ครัวเรือน
2. ด้านเครื่องนุ่งห่ม สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
มุกดาหารได้มอบเงินช่วยเหลือครัวเรือนเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนครบจานวน ๔๓
ครัวเรือนเรียบร้อยแล้ว
3. ด้านยารั กษาโรค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารได้มอบหมายให้
โรงพยาบาลประจ าอาเภอ โรงพยาบาลศูน ย์สุ ขภาพชุ มชนประจาตาบลออกเยี่ย มให้
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หน.สนง.ปภ.จ.

กาลังใจ ดูแล รักษาอาการปุวยของครัวเรือนเปูาหมายผู้ประสบปัญหาสุขภาพในพื้นที่
ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อส่งต่อผู้ปุวยให้เข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
4. ด้านที่อยู่อาศัย สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารได้
ประสานให้องค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออกสารวจ
พื้น ที่ พร้ อมประเมินราคาและเขียนแบบแปลนการก่อสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ ผู้
ประสบปัญหาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง จานวน ๔ ครัวเรือน
ในพื้นที่อาเภอนิคมคาสร้อย ๒ ครัวเรือน อาเภอเมืองมุกดาหาร ๑ ครัวเรือน และอาเภอ
ดงหลวง ๑ ครัวเรือน
รับทราบ
3.16 ความก้าวหน้าการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อหารายได้สมทบกองทุน
ช่วยเหลือผู้ยากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
จังหวัดมุกดาหารจะดาเนินการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อหารายได้สมทบ
กองทุนช่วยเหลือผู้ยากจน เจ็บปุ วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้ครัวเรือน
เปูาหมายที่เข้าร่วมโครงการได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และมีเงินทุนประกอบอาชีพ
สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหารได้ประชาสัมพันธ์
ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนร่วมบริจาคเพื่อสมทบกองทุนและสนับสนุนการจัดการ
แข่งขันกอล์ฟการกุศลแล้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
เพื่อหารายได้สมทบกองทุนช่วยเหลือ ผู้ยากจน เจ็บปุวย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร
เมื่ อ วัน ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ เห็ น ชอบให้ ดาเนิ นการจัด การแข่ งขั น กอล์ ฟ การกุ ศ ล
ในวันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ สนามกอล์ฟภูดิน กอล์ฟคลับ อาเภอเลิงนกทา จังหวัด
ยโสธร ผู้สนใจสามารถร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมและบริจาคได้ที่สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดมุกดาหาร และสานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ ๒๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
รับทราบ
๓.17 สรุ ป รายงานสถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน ประจ าเดื อ นมกราคม ๒๕๕9
(สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประจาเดือนมกราคม 2559 ดังนี้
๑. เกิดอุบัติเหตุ จานวน ๓1 ครั้ง
๒. ผู้บาดเจ็บ
จานวน ๓1 ราย
๓. ผู้เสียชีวิต
จานวน 1 ราย
๔. อาเภอที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด คือ อาเภอเมืองคาชะอี
5. รถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถมอเตอร์ไซค์ จานวน 30 ครั้ง
6. จุดทีเ่ กิดอุบัติเหตุบนถนนกรมทางหลวง 8 ครั้ง ถนนกรมทางหลวงชนบท 4 ครั้ง
และถนนในท้องถิ่น 19 ครั้ง

๑๙

มติที่ประชุม

7. ผู้เสียชีวิตในปี 2558 นับจาก มกราคม 2558 - ธันวาคม 2558 รวม 27 ราย
8. ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมุกดาหาร ขอให้ทุกหน่วยงาน
องค์กรทุกภาคส่วนที่มีการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน
รายงานผลการดาเนินการที่มีส่วนร่วมสนับสนุนวาระจังหวัดด้านความปลอดภัยทางถนน
อย่างต่อเนื่องต่อไป
รับทราบ

๓.18 โครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทาบุญ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ จังหวัด
มุ ก ดาหาร ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ส านั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด
มุกดาหาร)
วัฒนธรรมจังหวัด
โครงการผู้ ว่ าฯ พาเยี่ ยมวัด ทาบุ ญ สื บ สานวั ฒ นธรรมประเพณีวิถี พุท ธ จัง หวั ด
มุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดกิจกรรมมาแล้ว 6 ครั้ง สาหรับ ป ฏิ ทิ น
การจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ดังนี้
วัน เดือน ปี
สถานที่/อาเภอ
เจ้าภาพ
จันทร์
๗ มี.ค. ๕๙ วัดศรีโพธิ์ไทร
-สนง.จังหวัดมุกดาหาร/สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร/
บ้านหนองเอี่ยน
ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร/ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร/
ตาบลหนองเอี่ยน
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร/สานักงาน
อาเภอเมืองมุกดาหาร ปปช.จังหวัดมุกดาหาร/อาเภอคาชะอี/อบต.หนองเอี่ยน/กานัน
ผู้ใหญ่บ้านตาบลหนองเอี่ยน/สถานศึกษาในพื้นที่ตาบล
หนองเอี่ยน/สภาวัฒนธรรมอาเภอคาชะอี/สภาวัฒนธรรมตาบล
หนองเอี่ยน
อังคาร ๑๕ มี.ค. ๕๙ วัดศรีมงคลเหนือ
-หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน/หน่วยงานในสังกัด
ตาบลมุกดาหาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/อาเภอเมือง
อาเภอเมือง
มุกดาหาร/เทศบาลเมืองมุกดาหาร/
มุกดาหาร
ผู้นาชุมชนในพื้นที่วัด/วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร/
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/กศน.เมืองมุกดาหาร/สภาวัฒนธรรม
อาเภอเมืองมุกดาหาร/สภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
อังคาร ๒๒ มี.ค. ๕๙ วัดรอยพระพุทธบาท -อบจ.มุกดาหาร/สนง.พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร/สนง.การค้า
ภูมโนรมย์
ภายในจังหวัดมุกดาหาร/สนง.พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
บ้านเขามโนรมย์
มุกดาหาร/สนง.การค้าต่างประเทศเขต ๙ / อาเภอเมือง
ตาบลนาสีนวน
มุกดาหาร/เทศบาลตาบลนาสีนวน/ผู้นาชุมชนในพื้นที่ตาบล
อาเภอเมือง
นาสีนวน/สถานศึกษาในพื้นที่ตาบลนาสีนวน/ศูนย์ฝึกและอาชีพ
มุกดาหาร
ราษฎรไทยบริเวณชายแดน มุกดาหาร/สภาวัฒนธรรมอาเภอ
เมืองมุกดาหาร/สภาวัฒนธรรมตาบลนาสีนวน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๒๐

วัฒนธรรมจังหวัด

มติที่ประชุม

ผอ.รร.มห.

มติที่ประชุม

แทนโยธาธิการฯ

3.19 โครงการตักบาตรรุ่งอรุณ ณ ชายโขงงามมุกดาหาร (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
มุกดาหาร)
สถาบั น ศาสนาเป็ น สถาบั น หลั กที่ มี ค วามส าคั ญต่ อ คนทุก คน ทุก กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์
เพราะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีหลักธรรมในการดาเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม บนวิถี
ของความถูกต้องดีงาม ในวิถีของพุทธศาสนิกชน ในอดีตการทาบุญตักบาตร เป็นกิจกรรม
ที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะได้รักษาศีล ไหว้พระ สวดมนต์แผ่เมตตาแล้ว จะ
นาความเป็นสิริมงคลมาสู่ชีวิตอีกด้วย จังหวัดมุกดาหารได้ตระหนักในความสาคัญจึงได้จัด
โครงการ “ตักบาตรรุ่งอรุณ ณ ชายโขงงามมุกดาหาร” เพื่อสืบสานวิถีวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง
ตามวิถีไทย วิถีถิ่น เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้
ทาบุญตักบาตรรุ่งอรุณ เป็นมงคลแก่ชีวิตด้วยความอยู่เย็นเป็นสุขในสังคมอย่างยั่งยืน และ
จรรโลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป กิจกรรม คือ ตักบาตรพระสงฆ์ จานวน ๑๕ – ๒๕
รูป ณ ริมเขื่อนแม่น้าโขง บริเวณหน้าวัดศรีบุญเรือง ถนน สาราญชายโขงใต้ ทุกเช้าวันศุกร์
โดยเริ่มโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป
รับทราบ
3.20 โครงการประชุ ม สั ม มนาวิ ช าการ เรื่ อ ง “การมั ธ ยมศึ ก ษา กลไกการพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนอาเซียน” และประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2558
(ครั้งที่ 45) สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (โรงเรียน
มุกดาหาร)
ด้ว ยสมาคมผู้ บริห ารโรงเรียนมัธ ยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) กาหนด
จั ด การประชุ ม สั ม มนาวิ ช าการและประชุ มใหญ่ ส ามั ญ ประจ าปี 2558 (ครั้ ง ที่ 45)
ระหว่างวันที่ 16 – 19 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม Grand Hall โรงแรมมุกดาหาร
แกรนด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่ง
ประเทศไทยที่ไปประชุมสัมมนาได้รับความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ รับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และร่วมแสดงความยินดีกับสมาชิกผู้ ที่
ได้รับรางวัลผู้บริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยที่มีผลงานดีเด่น
ประจาปี 2558
รับทราบ
๓.21 โครงการ “บ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข” (สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร)
ตามนโยบายของรั ฐ บาล และพลเอกอนุ พ งษ์ เผ่ า จิ น ดา รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย ให้จัดทาโครงการพิเศษเพื่อเป็นของขวัญมอบให้ประชาชนในช่ว ง
เทศบาลปีใหม่ ภายใต้แนวคิดเสริมสร้างชีวิตใหม่ให้คนไทยมีความสุข โดยกลไกประชารัฐ
ผ่าน 16 กิจกรรมสาคัญ ในส่วนของกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดาเนินโครงการ “แบบ
บ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข” เนื่องจากในปี 2559 เป็นปีที่กรมโยธาธิการ
และผังเมือง มีอายุ 14 ปี จึงได้จัดทาแบบบ้านรวม 14 แบบ ให้ประชาชนสามารถเลือก
นาไปปลูกสร้างได้ตามประสงค์ ได้แก่

๒๑

มติที่ประชุม

แทนโยธาธิการฯ

มติที่ประชุม

1. แบบบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัยจานวน 10 แบบ เป็นแบบบ้านที่สามารถนาไป
ปลูกสร้างสาหรับครอบครัวทั่วไป ทั้งในชนบทและชุมชนเมือง
2. แบบบ้านต้านภัยพิบัติแผ่นดินไหว จานวน 2 แบบ เป็นแบบบ้านที่ประชาชนใน
เขตพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถนาไปก่อสร้าง
3. แบบบ้านห่วงใยไทย ประชาสุขใจ จานวน 2 แบบ เป็นแบบบ้านสาหรับผู้สูงอายุ
หรื อ ผู้ พิ ก ารที่ ก ารออกแบบมุ่ ง เน้ น เรื่ อ งความสะดวก ปลอดภั ย ตามหลั ก Universal
Design ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
โดยประชาชนทั่วไปสามารถขอรับคาปรึกษา และขอรับแบบบ้านได้ทั้งส่ วนกลาง กรม
โยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 และกรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9
และส านั กงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต ส่ ว นต่างจังหวัด สามารถติดต่อได้ที่
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ทุกจังหวัด และทางเว็บไซต์ www.dpt.go.th
โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเลือกรูปแบบบ้าน
เพื่อนาไปขออนุญาตก่อสร้างบนที่ดินของตนเองได้เลย โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการรับรอง
แบบให้กับวิศวกรและสถาปนิกอีก เนื่องจากเป็นแบบที่มีวิศวกรและสถาปนิกของกรมเป็น
ผู้ลงนามรับรองไว้ให้แล้ว อีกทั้ง จะช่วยลดระยะเวลาในการออกใบอนุญาตให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นสามารถออกใบอนุญาตได้เร็วขึ้น เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจแบบ
รับทราบ
๓.22 สรุปผลการก่อสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ วัด รอยพระพุ ทธบาทภูม โนรมย์ (ส านัก งานโยธาธิก ารและผั งเมื องจั งหวั ด
มุกดาหาร)
ผลความก้าวหน้าของงานก่อสร้างพระพุทธรูปฯ มีรายละเอียดดังนี้
1. เทคอนกรีตองค์พระฯ ถึงบริเวณพระเศียร และดาเนินการติดตั้งพระศก (มวยผม)
2. ก่อสร้างโครงสร้างองค์พระฯ ช่วงแขนทั้งสองข้าง
3. งานฉาบโครงสร้างองค์พระฯ ถึงช่วงเอว
4. ก่อสร้างโครงสร้างองค์พระฯ ผนังผ้าตาดทิพย์
ผลการดาเนินงานของผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว ๒๒ งวด จากทั้งหมด 32 งวด เบิกจ่ายแล้วเป็น
จ านวนเงิ นรวม ๓๓,๑๒๗,๕๘๐ บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ ๗๔ ของราคาค่ าก่ อสร้ าง คาดว่ า จะ
ดาเนินการเบิกจ่ายได้อีก 8 งวด คือ งวดที่ 23,24,25,26,27,28,29,30
รับทราบ

๒๒
ระเบียบวาระที่ ๔

มติที่ประชุม

เรื่องอื่นๆ
- กาหนดการประชุ ม กรมการจั ง หวั ดมุ ก ดาหาร และหั ว หน้ า ส่ ว นราชการประจ า
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/๒๕๕9
กาหนดการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด
มุกดาหาร ครั้งที่ 3/๒๕๕9 วันพุธที่ 30 มีนาคม ๒๕๕9 เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

หน.สนจ.

ลงชื่อ
(นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

