รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 5/๒๕๕9
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๕9
ณ ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายนพดล ไพฑูรย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายคมกฤช สุวัตถี
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
4. ร.ต.อ.พิชิต อวนพล
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
5. นายอนันต์ศักดิ์ อบแสงทอง
แทนอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
6. นายสมเพชร สร้อยสระคู
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
7. นายอนุรัตน์ ธรรมประจาจิต
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
8. นางสุนทรี ใจสุทธิ์
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
9. นายประพล ชมเงิน
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
10. นายวิชัย เพ็ญดี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
11. นายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์
หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
12. นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
13. นายสันธาน สร้อยสาโรง
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
14. นายอภัย วุฒิโสภากร
นายอาเภอคาชะอี
15. นายสมาน ภูบุญลาภ
แทนนายอาเภอดอนตาล
16. นายชานาญ ชื่นตา
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
17. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
นายอาเภอดงหลวง
18. ว่าที่ ร.ต.เอกวัฒนา คงคาน้อย แทนนายอาเภอหว้านใหญ่
19. นายสมพร มณีรัตน์
นายอาเภอหนองสูง
20. นายอาพล สุดนิคม
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
21. นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
22. นายทรงศิลป์ ประสีระเก
แทนจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
23. นางอรุณี ศรีประจันทร์
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
24. นายสว่าง วีรกิจบริการ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
25. นางสาวสุจิตรา ซารีย์
แทนผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
26. นายวิรุฬห์ ศุภกุล
แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
27. นายบัญชา ผลานุวงษ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
28. นายปิยพงศ์ นาโสก
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
29. นายเชิดชัย อาจวิชัย
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 72
30. นายนเรศ สุวรรณกูฏ
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
31. นางพรอุมา หมอยา
คลังจังหวัดมุกดาหาร
32. นางสาวกัลญา หิตธิเดช
แทนธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร

๒
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.

นายชวการ มาฆะวงศ์
นายขวัญชัย ธนพรไพศาล
นายสมยศ ไม้หลากสี
นายพรโรจน์ ยลพล
นายอติพิชญ์ จันทร์เพ็ง
นายมังกร ศรีราช
ว่าที่ ร.ต.พิเชษฐ์ แก้วจินดา
นางบุญญาภา เสนามนตรี
นายเชฎฐกฤท วรจันทร์
พ.ต.อ.ธรรมจักร คงมงคล
พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง
พ.ต.ท.จตุพร เนวะมาตย์
นายวิญญู รัตนาพันธ์
นายวิยะ ด้วงแพง
นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
นายบุญร่วม คาจันทราช
นายเสฐียรพงษ์ อินเพน
นายวิริยะ แก้วคง
นายวิศิษฎ์ เหลืองรุ่งโรจน์
นายไพฑูรย์ สุขต่าย
นายอุทัย ศรีทานันท์
นายบุญส่ง ชื่นตา
นายวิมศักดิ์ รัชอินทร์
นายชเนศ ศรีประเสริฐ
นางสาวฐิติรัตน์ แสนสุข
นายสุทธิกาล ภูแด่น
นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข
นายพิทักษ์ เมืองโคตร
นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณไตรย์
นายอรรถสิทธิ์ บุศย์น้าเพชร
นายมารุต อุปนิสากร
นายวิธิต สงวนไกรพงษ์
นายสุรัติ วิภักดิ์
นายประยูร ดังก้อง
นายวินิจ คงทอง
นายวันชัย ไร่สงวน
นายบรรดล ขันธุแสง
นายศิริชัย ไตรยราช
นางสาววัชราภรณ์ ผิวขา

สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
แทนสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
ผู้อานวยการ คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบก.ภ.จว.ม.ห.
ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 234
แทน ผกก.ตม.จว.ม.ห.
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
หน.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
แทน ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
หน.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.อุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทนโทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
แทนอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
แทนผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
แทนผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
ผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร

๓
72. นายอภิศักดิ์ วรรณไชศรี
73. นายสายัณต์ บุญลี
74. นายอาทิตย์ บุญเริง
75. นายเรือง สุพร
76. นายประภาส ศาสตร์แก้ว
77. นายปิยะ โยมา
78. นายอนน บุญกระสาน
79. นายสุภชาติ ราชิวงศ์
80. นายเดชา แสงสุวรรณ
81. นางสาวจริยา ถานัน
82. นางสาวณัฐธภา ทองเฟือง
83. นางสาวศรุดา นรสิงห์
84. พ.อ.สุดใจ แพงพรมมา
85. พ.อ.ผดุงศักดิ์ พันธ์วิไล
86. ร.อ.ประวิทย์ โชนุพันธ์
87. นายพิพัฒน์ เพชรสังหาร
88. นายทองอินทร์ อันอาน
89. นายสุรกฤษฏิ์ วงศ์วราภัทร์
90. นายสามารถ สุมนารถ
91. นางสมรัก ศรีคง
92. นายสุรจิตต์ จันทรสาขา
93. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์
94. นายประนอม อุทรักษ์
95. นายอิทธิพัทธ์ โรจน์จตุรานนท์
96. นางสาวจริญญา วันทาวงศ์
97. นายพิงค์พันธ์ คานา
98. นางศิริพร เศษแสงศรี
99. นางพัฒนา อุตโรกุล
100.นายมณเทียร วิริยะพันธุ์
101.นายปริรัตน์ อาจวิชัย
102.นายชาคริต นาควิเชียร
103.นายสุพจน์ สุอริยพงษ์
104.นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
105.นางวรลักษณ์ บุตรธิเดช
106.นางธงชัย โสดา
107.นายสมชาย เลาหพัชรินทร์
108.นายบุญเรือง เมฆฉิม
109.นายวิศิษฐ์ โพธิ์ไทรย์

แทนผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
แทนผู้ช่วยอธิการบดีฝุายบริหารการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.นพค.24
ผบ.หมู่เรือที่ 3 นรข.
แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จังหวัดมุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสถานีไฟฟูาแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
แทน หน.ศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
แทน หน.อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
หน.อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
ปุาไม้จังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าด่านปุาไม้จังหวัดมุกดาหาร
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทนประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
แทนประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้ากลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

๔
110. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร
111.นางบุญญสรณ์ บุญโสม
112.นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ไม่มาประชุม
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายธวัชชัย ธรรมรักษ์)
2. หัวศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
3. ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
4. ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
5. ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดมุกดาหาร
6. ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
7. ผู้อานวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
8. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
9. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
10. ผกก.10 กองบังคับการตารวจน้า
11. ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดมุกดาหาร
12. หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
13. หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
14. หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
15. หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
16. รอง ผอ.รมน.จว.มห. (ท)
17. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
18. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
19. ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
20. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มน้าโขงฯ
21. นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
22. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
23. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
24. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
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

๕
พิธีการก่อนการประชุม
๑. พิธีมอบรางวัลผลการคัดเลือกโรงเรียนตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดารตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
มุกดาหาร)
ด้ว ยกรมปศุ สั ต ว์ ไ ด้ด าเนิ น โครงการพั ฒ นาเด็ก และเยาวชนในถิ่ น ทุ ร กั นดารตาม
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
ในโรงเรียนโครงการตามพระราชดาริเพื่อให้โรงเรียนผลิตอาหารโปรตีนเป็นอาหารกลางวัน
ของนั กเรี ยนได้ครบตามเกณฑ์ตลอดปี เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของ
โรงเรียนที่ทากิจกรรมปศุสัตว์ ให้เป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนทั่วไปเป็นแหล่งเรียนรู้สาหรั บ
เด็กและผู้ สนใจ รวมทั้งพัฒ นาและยกระดับมาตรฐานการดาเนินงานกิจกรรมปศุสั ตว์
ในโรงเรี ย นฯ สนองแนวทางพระราชดาริ อย่างมีประสิ ทธิ ภ าพ กรมปศุสั ต ว์จึงจั ดการ
คัดเลือกโรงเรียนโครงการตามพระราชดาริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นขึ้น ดาเนินการต่อเนื่อง
มาตั้งแต่ ปี ๒๕๕๑ โดยการคัดเลือกประจาปี ๒๕๕๙ เป็นครั้งที่ ๙ เปูาหมายและคุณสมบัติ
ของโรงเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนโครงการพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้รับการส่ งเสริมจากกรมปศุสั ตว์ ในพื้น ที่ ๕๐
จังหวัด จานวน ๕๐๐ แห่ง ที่มีการเลี้ยงปศุสัตว์ในโรงเรียน จัดนักเรียนทากิจกรรม และนา
ผลผลิตเป็นอาหารนักเรียน ซึ่งมีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้
๑) การจัดการผลิตปศุสัตว์
2) การบริหารจัดการผลผลิตผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
3) การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียน
4) การบูรณาการและการขยายผลสู่ชมชน
5) ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินกิจกรรมปศุสัตว์
จังหวัดมุกดาหารได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศ
ยานแห่ งประเทศไทยเฉลิ มฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี วันคล้ ายวันพระราชสมภพสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี บ้านศรีถาวรพนา ตาบลกกตูม อาเภอดงหลวง ส่งเข้ารับ
การประเมินและพิจาณาคัดเลือกตามโครงการดังกล่าว ผลปรากฏ ดังนี้
1) ในระดับพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๔ ได้อันดับที่ ๑ รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท
2) ในระดับประเทศ ได้อันดับที่ ๓ รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐0 บาท
2. พิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” จังหวัด
มุกดาหาร (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยจังหวัดมุกดาหารโดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้จัดการประกวดคลิปวีดิโอ
หัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” ประจาปี ๒๕๕๙ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
รู้จักใช้ศักยภาพของตนและใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม และเพื่อ
คัดเลือกผลงานคลิปวีดิโอระดับจังหวัดไปแข่งขันในระดับประเทศ โดยมีทีมนักเรียนระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษาในจั ง หวั ด ส่ ง ผลเข้ า ร่ ว มประกวดจ านวน ๑๖ ที ม ซึ่ ง คณะกรรมการได้
ดาเนินการคัดเลือก และจังหวัดมุกดาหารได้ประกาศผลการประกวดไปแล้ว ดังนี้

๖
๑) ทีมโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
2) ทีมโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
3) ทีมโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
3. พิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนเรียนดีแต่ยากจน (กองทุนพัฒนาการศึกษา
และศาสนาบ้านดงยาง)
ด้วยกองทุนพัฒนาการศึกษาและศาสนาบ้านดงยางได้ดาเนินการจัดตั้งกองทุนมา
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน โดยต้นปีการศึกษาจะมีการมอบทุนให้แก่นักเรียนที่
เรียนดีแต่ยากจน ในปีนี้กองทุนฯ มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาประจาปี ๒๕๕9 ให้
นักเรียนเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน และเป็นขวัญกาลังใจให้แก่นักเรียน ดังนี้
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1) นางสาวพิสมัย มงคลสุภา
2) นางสาวนิญาดา คล่องแคล่ว
3) นางสาวพัชรินทร์ มณีวรรณ
4) นายณัฐวุฒิ ชาลี
5) นางสาวปวีณา ขันแข็ง
6) นางสาวสุพรรษา สุภรักษ์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1) เด็กหญิงศิรินัน พันอุด
2) เด็กหญิงสุวรรณี ผาสุก
3) เด็กหญิงเปรมวดี แข่งขัน
4) เด็กหญิงนันทนา แก่นจันทร์
5) เด็กชายกิตษกร มงคลสุภา
6) เด็กหญิงสุริยกรานต์ เชี่ยวชาญ
7) เด็กหญิงปกีรณัม พรมชาติ
8) เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ โพธิสิม
9) เด็กหญิงเกษราภรณ์ วงศ์งาม
10) เด็กหญิงเกสร สิงห์สุ
4. พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมเพื่อ
เพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59
และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (สานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เห็นชอบแผนปฏิบัติงาน
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี
2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น
หน่ ว ยงานหลั กร่ ว มกับ กระทรวงมหาดไทย และประสานงานกับคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติในการสนั บสนุนการสร้างเครือข่ายของประชาชนกลุ่ มเปูาหมายในพื้นที่ เพื่อ
ด าเนิ น การปฏิ รู ป การเกษตร การสร้ า งการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ผ่ า นศู น ย์ เ รี ย นรู้ ก ารเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรทั่วประเทศ พร้อมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานและใช้กลไกประชารั ฐในการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ซึ่งโครงการดังกล่าวมี

๗
หลักการสาคัญคือ เป็นแนวทางที่จะให้ความรู้แก่เกษตรกรโดยถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ
รวมทั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ให้เกษตรกรได้รับความรู้เพิ่มเติม เพื่อสามารถ
นาไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและประกอบอาชีพเสริมในช่วงที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
จังหวัดมุกดาหารได้กาหนดการฝึกอบรมในระหว่าง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 27 พฤษภาคม
2559 ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ทั้ง 7 อาเภอ อาเภอละ
1 ศูนย์ เปูาหมายการฝึกอบรม ศูนย์ละ 5 รุ่นๆ ละ 15 วัน เกษตรกร 50 ราย/รุ่น แต่ละ
รุ่นแบ่งการฝึกอบรมเป็น 3 ครั้งๆ ละ 5 วัน โดยได้รับความร่วมมือจากทีมวิทยากรหลัก
คือ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงพาณิช ย์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ วิทยากรเกษตรกร และเกษตรกรต้นแบบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ ภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร จานวน 7 ศูนย์ จึงมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้แทนเกษตรกรที่เข้ารับ
การฝึกอบรมเกษตรกรโครงการฯ ดังนี้
1) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตาบลนาโสก อาเภอเมืองมุกดาหาร
2) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตาบลคาชะอี อาเภอคาชะอี
3) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตาบลกกแดง อาเภอนิคมคาสร้อย
4) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตาบลนาสะเม็ง อาเภอดอนตาล
5) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตาบลปุงขาม อาเภอหว้านใหญ่
6) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตาบลชะโนดน้อย อาเภอดงหลวง
7) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตาบลหนองสูงใต้ อาเภอหนองสูง
5. พิธี มอบเกียรติบัตรและเงิน รางวัลผู้ชนะการประกวดภาพถ่า ยหัวข้อ “เช็ค อิน
ถิ่นศรัทธา จังหวัดมุกดาหาร” ประจาปี ๒๕๕๙ (สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดมุกดาหาร)
ด้ ว ยจั ง หวั ด มุ ก ดาหารโดยส านั ก งานการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ได้ดาเนินกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “เช็คอิน ถิ่นศรัทธา จังหวัดมุกดาหาร”
ประจาปี ๒๕๕๙ จานวน ๒ ประเภท จากประเภทกล้อง DSLR/Mirrorless/Compact/
Action Camera/Drone และประเภทกล้องโทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการประกวดฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยว ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่สื่อถึงความเป็นมุกดาหาร เชื้อเชิญให้นักท่องเที่ยวเดินทางมา
ท่องเที่ยวในพื้นที่และเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณา
คัดเลือกและตัดสินการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “เช็คอิน ถิ่นศรัทธา จังหวัดมุกดาหาร”
ประจาปี ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ดังนี้
รางวัลประเภทกล้อง DSLR/Mirrorless/Compact/Action Camera/Drone
1) รางวั ล ชนะเลิ ศ ได้ รั บ เงิ น รางวั ล ๕,๕๐๐ บาท พร้ อ มใบเกี ย รติ บั ต ร ได้ แ ก่
นายสุรศักดิ์ มารีอนุเคราะห์
2) รางวัลรองชนะเลิ ศอันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๓,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
ได้แก่ นายถึงบุญ ก้อนทอง

๘
3) รางวัลรองชนะเลิ ศอันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๒,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
ได้แก่ นายสิรภพ กออิสรานุภาพ
รางวัลประเภทกล้องโทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต
1) รางวั ล ชนะเลิ ศ ได้ รั บ เงิ น รางวั ล ๔,๕๐๐ บาท พร้ อ มใบเกี ย รติ บั ต ร ได้ แ ก่
นายสุระชาติ พรหมดิเรก
2) รางวัลรองชนะเลิ ศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล ๒,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
ได้แก่ นางสาวปราณเรขา เคนตรี
3) รางวัลรองชนะเลิ ศอันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
ได้แก่ นางสาวรุ่งทิวาพร ลินพ่อค้า
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
- หัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
๑ นายวิยะ ด้วงแพง
2

นายสุทธิกาล ภูแด่น

ตาแหน่งเดิม
เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
สานักงานประมงจังหวัดอุดรธานี
ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
กรมหม่อนไหม

ตาแหน่งใหม่
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิม
พระเกียรติฯ มุกดาหาร

มติที่ประชุม

รับทราบ

มติที่ประชุม

๑.๒ การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕9 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

ประธาน

๑.3 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
ช่วงนี้จะเห็นว่ามีหลายคณะเข้ามาในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อดูเรื่องเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นายปรีชา มงคลหัตถี รองอธิบดี
กรมธนารักษ์ ได้มาชี้แจงให้กับนักลงทุนที่สนใจจะประมูลในพื้นที่ 1,080 ไร่ ที่บ้านพรานอ้น
ตาบลคาอาฮวน อาเภอเมืองมุกดาหาร โดยการยื่นซองประมูลได้ดาเนินการพร้อมกันทั้ง 3
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดหนองคาย และจังหวัดตราด ในส่วนของจังหวัด
มุกดาหารมีผู้ซื้อซองประมูล จานวน 12 ราย ซึ่งในวันนั้น ผมก็ได้บรรยายเสนอเกี่ยวกับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร มีจุดแข็ งคือด้านทาเลที่ตั้งซึ่งสามารถเชี่ยมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ ได้สะดวก ระยะเวลาการเช่าพื้นที่
50 ปี เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า ไร่ละ 160,000 บาท โดยกิจการเปูาหมายที่ BOI กาหนด
มี 5 กิจการเปูาหมาย ได้แก่ 1) ภาคการเกษตร 2) อุตสาหกรรมไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์ 3) โลจิสติกส์
4) นิ ค มอุ ต สาหกรรม และ 5) ภาคการท่ อ งเที่ ย ว คาดว่ า เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ

๙

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

หน.สนจ.

มุกดาหารน่าจะเป็นรูปธรรมและมีการลงทุนเกิดขึ้นภายในปีนี้ ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ทางจังหวัดมุกดาหารได้เสนอไปไม่ว่าจะเป็น 1) ถนนสี่ช่องจราจร ได้แก่ ถนนจากตาบล
คาปุาหลาย อาเภอเมืองมุกดาหาร ไปบ้านต้อง อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง
ประมาณ 20 กิโลเมตร เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับการประสานจากสานักงบประมาณว่า ได้
บรรจุเรื่องเข้าแผนงบประมาณเรียบร้อยแล้วซึ่งจะผูกพัน 3 ปี คือ ปี พ.ศ. 2560 – 2562
และถนนจากอาเภอคาชะอี ไปบ้านนาไคร้ อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง
ประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นถนนที่อยู่ในแผน E-West อยู่แล้ว ซึ่งได้มีการจ้างที่ปรึกษาสารวจ
หมดแล้ว 2) เส้นทางรถไฟจากบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดยโสธร จังหวัดมุกดาหาร สิ้นสุดที่จังหวัดนครพนม เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ทราบจากนักธุรกิจ
ในงานสภากาแฟว่า ได้ผ่านการวิเคราะห์ EIA กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไปแล้ว อยู่ในขั้นตอนที่ทางการรถไฟจะต้องเสนอของบประมาณไปที่กระทรวงคมนาคม
3) สนามบิน ทางจังหวัดมุกดาหารได้เสนอเรื่องไปตามขั้นตอนที่ส่วนกลางแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกระทรวง
มหาดไทย กระทรวงคมนาคม และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางมาจังหวัดมุกดาหาร ผมได้นาเสนอและรายงาน
ให้ท่านรับทราบแล้ว
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/๒๕๕9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน ๒๕๕9
รายงานการประชุมมีจานวน ๒2 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 4/๒๕๕9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน ๒๕๕9
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) พิธีทาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวาย
พระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
และเฉลิ มพระเกี ยรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีน าถ เนื่อ งใน
โอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิ ง หาคม 2559
(สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
รัฐบาลโดยมติคณะรัฐ มนตรีเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ได้กาหนดจัดงาน
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ
70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2559 – 9 มิถุนายน 2560 และงาน
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31
ธันวาคม 2559 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิ คุณ
ที่ ท รงมี ต่ อ อาณาประชาราษฏร์ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารจั ด งานดั ง กล่ า วเป็ น ไปด้ ว ยความ
เรียบร้อยและสมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหารจึงดาเนินการจัดพิธีและกิจกรรม ดังนี้

๑๐

มติที่ประชุม

1) วันที่ 9 มิถุนายน 2559
ภาคเช้า พิธีทาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธ
มนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ จัดพร้อมกันทั่วประเทศในเวลา 09.09 น.
ณ วัดศรีบุญเรือง อาเภอเมืองมุกดาหาร โดยสานักงานจังหวัดร่วมกับ สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเป็นเจ้าภาพ
ภาคบ่าย การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ได้แก่
- โครงการก่อสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผายล
เฉลิมพระเกียรติฯ เวลา 14.00 น. ณ อาเภอดงหลวง โดย สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
- โครงการรณรงค์ ป ลู ก หญ้ า แฝกเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ เวลา 16.00 น.
ณ อาเภอหว้านใหญ่ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สาหรับในรายละเอียดกาหนดการดังกล่าว หน่วยงานเจ้าภาพจะแจ้งให้
ทราบต่อไป ในการนี้จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ/หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดย
พร้อมเพรียงกัน
2) การจัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
โดยมีหน่วยงานที่ได้แจ้งจังหวัดว่า ได้กาหนดจัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
เนื่องในโอกาสมหามงคลทั้งสองโอกาสแล้ว ได้แก่
- โครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง “หลักสูตรสัคคสาสมาธิ ” ตามแนวทาง
พระธรรมมงคลญาณฯ โดยเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
- กิจกรรมบริจาคโลหิต โดยโรงพยาบาลมุกดาหาร และสานักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดมุกดาหาร
- กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และทาความสะอาดศาสนสถาน โดยสานักงาน
บั ง คั บ คดี จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ส านั ก งานคลั ง จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร และต ารวจภู ธ รจั ง หวั ด
มุกดาหาร
ขอความร่ว มมื อส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานรัฐ วิส าหกิจ องค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น สถานศึกษา องค์กรการกุศล และองค์กรภาคเอกชน ด าเนินการจัดกิจกรรม
บ าเพ็ ญ ประโยชน์ เ พื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ล รวมทั้ ง กิ จ กรรมอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
พระราชดาริ/ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณของทั้ง
สองพระองค์ และประดับธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์ พร้อมตกแต่งอาคาร สถานที่
ของหน่วยงานให้เรียบร้อยสวยงามตลอดห้วงระยะเวลาการจัดงาน เนื่องในโอกาสมหา
มงคลทั้ง 2 ดังกล่าว ทั้งนี้ ในระดับอาเภอขอให้พิจารณาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
ตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นด้วย
รับทราบ

๑๑

พัฒนาการจังหวัด

มติที่ประชุม

พัฒนาการจังหวัด

(2) โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ให้ดาเนินการโครงการเพิ่ม
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อ
เพิ่มปริ มาณการลงทุนในระดับชุมชนผ่ านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยรัฐ บาล
สนับสนุนเงินทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จานวน 79,556 กองทุน ผ่าน
สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) กองทุนละไม่เกิน 500,000
บาท ภายใต้วงเงินรวม 35,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานใน
ชุมชน และเพื่อดาเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่ชุมชน เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมศักยภาพ
ในการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ในชุมชนให้ดีขึ้น จังหวัดมุกดาหารมีกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองทั้งสิ้น 559 กองทุน มีกองทุนฯ ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ จานวน
553 กองทุน ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านอยู่ระหว่างการดาเนินการตามแนวทางขั้นตอนการ
ดาเนินงาน คณะทางานดาเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐ ได้พิจารณาความพร้อมและเห็นชอบตามแบบคาขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 จานวน 197 กองทุน 198 โครงการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ร่ วมกับสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ สาขา 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการเพิ่มความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันจันทร์ที่ 16
พฤษภาคม 2559 มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและผู้เกี่ยวข้องเข้ าร่วมประชุมสร้าง
ความเข้าใจ จานวน 620 คน ณ ห้องบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ อาเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร กาหนดให้กองทุนหมู่บ้านส่งโครงการฯ ให้ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน
ระดับอาเภอ ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 และจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย
กองทุนหมู่บ้านระดับจั งหวัดร่วมกับสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร สานักงาน
กองทุ น หมู่บ้ านและชุม ชนเมื องแห่ งชาติ สาขา 8 ตรวจสอบความถูก ต้องในเบื้ องต้ น
เพิ่มเติมในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 และคณะทางานดาเนินงานโครงการเพิ่ม
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐจังหวัดมุกดาหาร มีกาหนดจัด
ประชุมคณะทางานฯ ครั้งที่ 3/2559 ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เพื่อพิจารณา
ความพร้อมและให้ความเห็นชอบแบบคาขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
รับทราบ
(3) โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในภาคเกษตรและชนบท (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพั ฒ นาชุ ม ชนได้ รั บ มอบหมายจาก
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
การเกษตรและชนบท (ยุทธศาสตร์ที่ 1) โดยมุ่งเน้นการบูรณาการการขับเคลื่ อนการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของทุกภาคส่วนโดยมียุทธศาสตร์ที่ต้องบูรณาการการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 7 ด้าน โดยในยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบทเป็นยุทธศาสตร์ที่มีพื้นที่รองรับ
ชัดเจน จึงดาเนิ นการเป็น ยุทธศาสตร์แรก ซี่ งส านักงาน กปร.ได้จัดทาฐานข้อมูลพื้นที่

๑๒
เปู าหมายเพื่อวางแผนการดาเนินงาน จานวน 23,589 หมู่บ้าน จังหวัดมุกดาหารมี
จานวนหมู่บ้านตามเปูาหมายจานวน 165 หมู่บ้าน โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1) กิจ กรรมประชุมชี้แจงคณะทางานระดับพื้นที่ในภูมิภ าค ระดับจังหวัด/
อาเภอจังหวัดดาเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้ า งความเข้ า ใจให้ ค ณะท างานระดั บ พื้ น ที่ ใ นภู มิ ภ าคไปด าเนิ น การปรั บ เปลี่ ย น
แนวความคิ ด ให้ เ กษตรกรและประชาชนในหมู่ บ้ า นเปู า หมายได้ เ ข้ า ใจหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจ พอเพีย ง น าความรู้ตามแนวพระราชดาริไ ปปรั บใช้ในชีวิตประจ าวันได้ตาม
ศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนและเพื่อสนับสนุนให้คณะทางานระดับจังหวัด/อาเภอ/ตาบล/
หมู่บ้านเปูาหมายมีความพร้อมในการบูรณาการและเป็นกลไกลสาคัญในการดาเนินงานให้
เป็นไปตามแนวทาง ขั้นตอน และเจตนารมณ์ที่คณะอนุกรรมการฯกาหนดไว้
2) กิจกรรมการให้การศึกษาชุมชนและจัดเวทีประชาคมทาแผนชุมชน
เวทีที่ 1 เวทีชี้แจงและวางแผนการจัดเก็บข้อมูล ดาเนินการเสร็จเมื่อวันที่
15 มีนาคม 2559 อาเภอร่วมกับคณะทางานขับเคลื่อนระดับตาบลแต่งตั้งทีมวิทยากร
กระบวนการและพี่เลี้ยงสนับสนุนการจัดเวทีฯ การสร้างความเข้าใจในคู่มือการดาเนินงาน
การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน
ภาคการเกษตรและชนบท และสร้างความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูล 4 ส่วน คือ ข้อมูลบัญชีครัวเรือน
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านอาชีพ และข้อมูลแหล่งน้า เพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ในเวทีที่ 2
เวทีที่ 2 เวทีประชาคมวิเคราะห์ข้อมูลและปรับแผนชุมชน ดาเนินการ
เสร็จแล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 จานวน 165 หมู่บ้าน คณะทางานระดับตาบล
และหมู่บ้านจัดเวทีวิเคราะห์และคืนข้อมูลตามกิจกรรมที่ 1 ให้ชุมชน เพื่อร่วมกันพิจารณา
จัดลาดับความสาคัญในเรื่องที่เป็นประเด็นร่วมของชุมชน เพื่อปรับแผนชุมชน และจาแนก
ประเภทแผน ทาเอง ทาร่วม ทาให้ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานและของบประมาณจาก สปน.
รับทราบ

มติที่ประชุม

(4) การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
คณะรั ฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 เห็นชอบมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อให้
ส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และหน่ว ยงานของรั ฐ ถือ ปฏิ บัติ โดยก าหนดเปูา หมายการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แยกรายไตรมาส ดังนี้

คลังจังหวัด

ลงทุน

งบประจา

ภาพรวม

ไตรมาสที่

(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

1
2

เป้าหมาย (%)
19
40

เป้าหมาย (%)
33
55

เป้าหมาย (%)
30
52

3

61

76

73

4

87

98

96

๑๓
ผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบประจา

เบิกจ่าย
ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
1,942.71
1,472.66
75.80

งบลงทุน

1,661.27

816.21

รวม

3,603.98

2,288.88

รายการ

%
เป้าหมาย

ลาดับการ
เบิกจ่าย
(ประเทศ)

6955

61

49.13

54

46

63.51

66

70

2. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายการ
งบประจา

มติที่ประชุม

ผอ.กกต.ฯ

เบิกจ่าย
ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
35.72
15.67
43.88

%
เป้าหมาย

ลาดับการ
เบิกจ่าย
(ประเทศ)

5695

54

งบลงทุน

179.34

50.01

27.89

54

41

รวม

215.06

65.69

30.54

66

48

รับทราบ
(5) การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (สานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร)
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 สานักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้งจัด
กิจกรรมเปิดตัวแอปพลิเคชั่น “ฉลาดรู้ประชามติ” นับเป็นแอปพลิเคชั่นตัวที่ 3 ซึ่ง กกต.
ได้พัฒนาและเตรียมความพร้อมในการจัดให้มีการออกเสียงประชามติมาอย่างต่อเนื่อง
โดยก่อนหน้านี้ได้จัดทาแอปพลิเคชั่นดาวเหนือ เพื่อให้ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติสามารถ
ค้นหารายชื่อตนเอง สถานที่ออกเสียงและแผนที่เดินทางไปยังหน่วยออกเสียงได้อย่าง
ถูกต้องเม่นยา และแอปพลิเคชั่นตาสับปะรด ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการรายงานสถานการณ์ แจ้งข่าวการทุจริต หรือการกระทาผิดกฎหมายการ
ออกเสียงประชามติในทุกรูปแบบ สิ่งดีๆ ในการออกเสียงประชามติ วันที่ 7 สิงหาคม 2559 คือ
1) อายุ 18 ปี นับถึงวันประชามติ มีสิทธิออกเสียง
2) ขยายเวลาลงคะแนนถึง 16.00 น.
3) คนพิการ คนสูงอายุ มีผู้ช่วยเข้าไปในคูหาได้
4) มีหน่วยออกเสียงพิเศษ บริการถึงที่ สาหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่รวมตัวได้
100 คน ขึ้นไป
5) เพิ่มช่องทางลงทะเบียนใช้สิทธินอกเขตฯ ทางอินเตอร์เน็ต

๑๔

มติที่ประชุม

แทน ผอ.ทสจ.

มติที่ประชุม

พาณิชย์จังหวัด

6) มี application ประชามติในมือถือถึง 3 ตัว คือ ดาวเหนือ ตาสับปะรด
และฉลาดรู้ประชามติ
7) รายงานผลอย่างไม่เป็นทางการถึง 95 % ภายใน 3 ชั่วโมง หลังปิดหีบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 21/2559 เมื่อวันที่
12 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อ คณะกรรมการจากเดิม “คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การออกเสียงประชามติประจาจังหวัด และกรุงเทพมหานคร” และ
เห็นชอบรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดอกไม้ 65 ล้าน
บานสะพรั่ ง ประจ าจั ง หวั ด และกรุ ง เทพมหานคร ลงวั น ที่ 18 พฤษภาคม 2559
เรียบร้อยแล้ว
รับทราบ
3.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
(1) พระราชบัญ ญัติป่า สงวนแห่ง ชาติ (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ. 2559 (ส านั กงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร)
พระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่มที่ 133 ตอนที่ 46 ก หน้า 23 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 โดยที่
พระราชบั ญญัติ ปุ าสงวนแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2507 ได้ใช้ บังคับ มาเป็น เวลานาน ท าให้ ไ ม่
เหมาะสมกับสภาพการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งในปัจจุบันมี
การท าลายหรื อ เป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด การท าลายหรื อ ท าให้ สู ญ หายหรื อ เสี ย หายแก่
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตปุาสงวนแห่งชาติเพิ่มมากขึ้นกาหนดมาตรการในการคุ้มครอง
ปู อ งกั น และบ ารุ งรั กษาไว้ซึ่ งทรัพ ยากรธรรมชาติ และก าหนดให้ มีก ารบริ ห ารจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม มีการเปลี่ ยนแปลงของ
พระราชบัญญัติฯ ที่สาคัญ ดังนี้
1) มาตรา 4 ในจังหวัดใดที่มีปุาสงวนแห่งชาติ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง
เรียกว่า “คณะกรรมการควบคุมและรักษาปุาสงวนแห่งชาติประจาจังหวัด”
2) มาตรา 13/2 ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า “คณะกรรมการ
พิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ”
3) มาตรา 31 ผู้ใดฝุาฝืนมาตรา 14 ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี
และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
รับทราบ
(2) การประชุ ม เจรจาการค้ า ระหว่ า งภาครั ฐ และเอกชนกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร)
และจั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ ราชอาณาจั ก รไทยกั บ แขวงสะหวั น นะเขต
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว (ส านั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด
มุกดาหาร)
กระทรวงพาณิชย์ได้จัดทาโครงการเสริมสร้างศักยภาพการค้าการลงทุนไทยใน
อาเซียน ปี 2559 และมอบหมายให้สานักงานพาณิ ชย์จังหวัดมุกดาหาร จัดคณะผู้แทน
ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เพื่อไปพบปะ
เจรจาการค้ า กั บ คณะผู้ แ ทนภาครั ฐ และเอกชนแขวงสะหวั น นะเขต สาธารณรั ฐ

๑๕

มติที่ประชุม
พาณิชย์จังหวัด

มติที่ประชุม

ประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 คณะผู้แทนภาครัฐและ
เอกชนจังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดอานาจเจริญ นา
โดยนายอดิ ศั ก ดิ์ เทพอาสน์ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด สกลนคร หั ว หน้ า กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เป็นประธานร่วมฝุายไทย และท่านสันติพาบ พมวิหาน
เจ้าแขวงสะหวันนะเขต เป็นประธานร่วมฝุายลาว พร้อมด้วย นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่า
ราชการจังหวัดมุกดาหาร และ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอานาจเจริญ นา
คณะภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมการประชุมเจรจาการค้าระหว่างคณะผู้แทนภาครัฐ
และเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (จังหวัดสกลนคร นครพนม
มุกดาหาร) และจังหวัดอานาจเจริญ กับแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและศึกษาดูงานภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการค้าการลงทุนไทยใน
อาเซียน ณ ห้องประชุมแผนกอุตสาหกรรมและการค้า แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ฝุาย
ไทยได้ แจ้ งข้อ มู ล ผลการดาเนิ นงานความร่ ว มมือทางด้า นการค้ า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว รวมทั้งร่วมกันหารือประเด็นปัญหาอุปสรรคต่างๆ ซึ่งทั้งสองฝุายมีข้อหารือที่
สาคัญและเห็นพ้องร่วมกัน
รับทราบ
(3) โครงการ “ร้านหนูณิชย์...พาชิม” (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
โครงการ “ร้านหนูณิชย์...พาชิม” เป็นโครงการร้านจาหน่ายอาหารปรุงสาเร็จ
เพื่อคืนความสุขทุกจานให้ประชาชน โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้บูรณาการ
ร่วมกับหอการค้าไทยเพื่อส่งเสริมร้านอาหารที่ลักษณะ “ถูก สะอาด ดี อร่อย” จาหน่าย
อาหารปรุ งส าเร็ จ ประเภทจานเดียวในราคา 25 – 35 บาท/จาน/ชาม/ถุง เพื่อเป็ น
ทางเลื อกให้ ป ระชาชนลดภาระค่ าครองชีพ ในการซื้อ อาหาร และเป็นทางเลื อกให้ กั บ
ประชาชนในการบริโภคอาหารปรุงสาเร็จในราคาถูก ตามนโยบายประชารัฐซึ่งมีภาครัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมดาเนินโครงการ จังหวัดมุกดาหารกาหนดเปูา หมายในการจัดตั้ง
ร้ านอาหารปรุ ง ส าเร็ จในราคา 25 – 35 บาท/จาน/ชาม/ถุง จ านวน 49 ร้า น โดย
กรมการค้าภายใน ให้ การสนับสนุนอุปกรณ์ที่จาเป็นในการประกอบธุรกิจได้แก่ ปูา ย
สัญลักษณ์ และผ้ากันเปื้อนพร้อมหมวก ณ สิ้นเดือนเมษายน 2559 มีร้านอาหารสมัคร
เข้าร่วมโครงการฯ และผ่านหลักเกณฑ์แล้ว จานวน 90 ร้าน ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชน
แวะไปรับประทานอาหารในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ
รับทราบ

(4) การชาระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบ
ธนาคารหรือหน่วยบริการ (สานักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร)
ประกันสังคมจังหวัด
ตามคาแถลงนโยบายรัฐ บาล เมื่อ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ รั ฐ บาลแถลง
นโยบายให้ มี ก ารกระจายอ านาจเพื่ อ ให้ ป ระชาชนเข้า ถึ ง บริ ก ารสาธารณะได้ ร วดเร็ ว
ประหยัดและสะดวก และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบในหลักการของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างระบบการชาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์โดยพัฒนาระบบการชาระเงินของประเทศไทยให้เข้าสู่ระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร เพื่อยกระดับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและ
สร้างเครือข่ายตัวแทนภาครัฐในการให้บริการประชาชน รวมถึงสร้างความโปร่งใสในการ
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ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ สานักงานประกันสังคมตระหนักถึงนโยบายรัฐบาลและ
การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่สถานประกอบการในการชาระเงินสมทบผ่านระบบ
ที่หลากหลาย มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จึงขอ
ความร่วมมือสถานประกอบการให้ชาระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงิน
ทดแทนผ่านระบบธนาคารหรือหน่วยบริการที่เป็นตัวแทนของ สานักงานประกันสังคม ดังนี้
1) กองทุนประกันสังคม นายจ้าง/ผู้ประกันตนสามารถชาระเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม ได้รับใบเสร็จรับเงิน จากเจ้าหน้าที่ธนาคารทันที และใช้เป็นหลักฐานยื่นหัก
ลดหย่อนภาษีได้ การชาระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ๓ แห่ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ได้แก่
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารธนชาต สาหรับผู้ประกันตนมาตรา
๓๙ เพิ่มอีก ๒ ช่องทาง คือ ผ่ านเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ และเคาน์เ ตอร์เซอร์วิส โดยเสี ย
ค่าธรรมเนียมละ ๑๐ บาท ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ชาระได้ ๔ แห่ง ได้แก่ เคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงไทย เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เคาน์เตอร์ Tesco Lotus เคาน์เตอร์
เซอร์วิส ค่าธรรมเนียม ๑๐ บาท
2) กองทุนเงินทดแทน นายจ้างสามารถชาระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
ได้รับใบเสร็จรับเงินทันทีชาระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ๒ แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย และ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ไม่มีค่าธรรมเนียม ชาระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส มีค่าธรรมเนียม ๑๐
บาท ซึง่ สานักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหารได้เชิญผู้จัดการธนาคารทั้ง ๓ ธนาคาร มา
ซัก ซ้ อ มความเข้ า ใจเรื่ อ งการรั บช าระเงิ น สมทบกองทุ น ประกั น สั ง คมและกองทุ น เงิ น
ทดแทนผ่านระบบธนาคาร และมีหนังสือแจ้งสถานประกอบการและประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ประกันตนไปใช้บริการแล้ว
รับทราบ

๓.3 การแก้ไขปัญหาสาคัญ/สถานการณ์ในพื้นที่ (Area)
(1) การดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน
เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
มุกดาหาร)
แทนพัฒนาการจังหวัด
ผลการด าเนิ น งานการด าเนิ น โครงการแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของ
ประชาชน กรณียากจน เจ็บปุวย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ดังนี้
1) ด้านอาหาร เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ได้อนุมัติเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ยากจน เจ็บปุวย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร เพื่อ
จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ปั จ จั ย การประกอบอาชี พ แก่ ค รั ว เรื อ นเปู า หมายด้ า นอาหารจ านวน ๒๖
ครัวเรือน เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๒,๕๓๕ บาท
2) ด้านเครื่องนุ่งห่ม สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
มุกดาหารได้มอบเงินช่วยเหลือครัวเรือนเพื่อบรรเทา ปัญหาความเดือดร้อนครบจานวน
๔๔ ครัวเรือนเรียบร้อยแล้ว
3) ด้านยารักษาโรค สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารได้มอบหมายให้
โรงพยาบาลประจ าอาเภอ โรงพยาบาลศูน ย์สุ ขภาพชุ มชนประจ าต าบลออกเยี่ย มให้
กาลังใจ แนะนาการรักษาสุขภาพและรักษาอาการปุวยของครัวเรือนเปูาหมาย จานวน
๑๘ ครัวเรือนครบทุกครัวเรือน ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ครัวเรือนละ ๑ ครั้ง/เดือน
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แทน นพ.สสจ.

4) ด้านที่อยู่อาศัย ครัวเรือนผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ปี 2559 มีจานวน
ทั้งสิ้น ๒8 ครัวเรือน โดยสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารร่วมกับ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส านั ก งานเหล่ า กาชาดจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ส่ ว นราชการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดาเนินการมอบบ้านไปแล้วจานวน ๑ หลัง ได้แก่
- นายดี คามุงคุณ บ้านชะโนดน้อย หมู่ที่ ๓ ตาบลชะโนดน้อย อาเภอดงหลวง
จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
5) สถานะทางการเงิน กองทุนช่ว ยเหลื อผู้ ย ากจน เจ็ บปุว ย พิก าร อนาถา
จังหวัดมุกดาหาร ปัจจุบันเงินกองทุนฯ รวมทั้งสิ้น 277,543.99 บาท
รับทราบ
(2) สถานการณ์โรคไข้เลือดออก (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
สถานการณ์ไข้เลือดออกระดับประเทศไทย ปี 2559 จานวนผู้ปุวยสะสม
ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 พบจานวนผู้ปุวย 17,170 ราย อัตราปุวย 26.24 ต่อ
แสนประชากร จานวนผู้ปุวยตาย 14 ราย การพยากรณ์โรคไข้เลือดออกและการประเมิน
พื้นที่เสี่ยงคาดว่าจะเกิดการระบาดต่อเนื่อง สาหรับสถานการณ์ไข้เลือดออกในจังหวัด
มุกดาหาร ตั้งแต่ 1 มกราคม – 19 พฤษภาคม 2559 พบผู้ปุวยสะสมทั้งหมด จานวน
51 ราย คิดเป็นอัตราปุวย 14.87 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้เสียชีวิต เมื่อเปรียบเทียบ
ข้อมูลกับ ค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง พบว่า ผู้ปุวยปี 2559 สูงกว่าผู้ปุวยมัธยฐาน 5 ปี
ย้อนหลัง ณ ช่วงเวลาเดียวกัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อแยกรายอาเภอ พบว่า
อาเภอที่มีอัตราปุวยสูงสุด คือ อาเภอหว้านใหญ่ จานวน 9 ราย อัตราปุวย 47.48 ต่อ
แสนประชากร รองลงมาคือ อาเภอดอนตาล จานวน 8 ราย อัตราปุวย 18.53 ต่อแสน
ประชากร และอาเภอดงหลวง จานวน 6 ราย อัตราปุวย 15.93 ต่อแสนประชากร
ตามลาดับ ส่วนอาเภอหนองสูงยังไม่พบผู้ปุวย และสาหรับมาตรการปูองกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ดังนี้
1) กาหนดแผนงาน มาตรการ และการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และทันเวลา โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงต้องเน้นมาตรการการปูองกันโรคล่วงหน้า
2) รณรงค์ 5 ส 3 เก็บ คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย
และเก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง
3) จั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ ควบคุ ม แหล่ ง เพาะพั น ธุ์ ยุ ง ลายให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด
โดยเฉพาะช่วงเวลาสาคัญที่ควรดาเนินการคือช่วงเดือน มกราคม – พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วง
ที่โอกาสการแพร่โรคเกิดน้อยที่สุด
4) ประสานขอความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดเตรียม
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรให้เพียงพอต่อการควบคุมการระบาดในระดับพื้นที่
5) ควบคุ ม ยุ ง ลายยุ ง พาหะน าโรค โดยการก าจั ด ลู ก น้ ายุ ง ลายในบ้ า นทุ ก
สัปดาห์ ไม่ให้มีลูกน้ายุงลาย หรือให้มีน้อยที่สุด ไม่เกินร้อยละ 10 ของหลังคาเรือน
6) ประสานให้ ค วามร่ ว มมื อ จั ด ตั้ ง ที ม ประชารั ฐ อ าเภอขั บ เคลื่ อ นการ
ดาเนินการโครงการทาลายแหล่งพันธุ์ยุง หรือฉีดพ่นเพื่อทาลายยุงตัวแก่ไม่ให้มีการวางไข่
ในแหล่ ง น้ า เพื่ อ ด าเนิ น การในสถานที่ ต่ า งๆ ทั้ ง โรงงาน โรงเรี ย น และวั ด ส าหรั บ
นายอาเภอนอกเหนือพื้นที่เสี่ยงให้จัดทีมเฝูาระวังมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือด
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อออกตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง หากผู้ปุวยในชุมชนที่สงสั ยจะเป็นโรคที่เกิดจากยุงเป็น
พาหะให้รีบมาพบแพทย์ เพื่อการรักษาได้ทันท่วงที
รับทราบ

มติที่ประชุม

๓.4 เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(๑) ผลการดาเนินงานกองทุนยุติธรรม (สานักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
(2) ผลการดาเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง (การยาง
แห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร)
(3) รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร เดือนพฤษภาคม 2559
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
(4) การปรั บปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัส ดุก่อสร้าง และเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์การคานวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยในหลักเกณฑ์การคานวณ ราคากลาง
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
(5) สรุปภาวะการค้าชายแดนด้านจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนเมษายน 2559
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(6) สรุปข่าวดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนเมษายน 2559
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(7) สรุ ป รายงานสถิติ การเกิดอุ บัติเหตุทางถนน ประจาเดือนเมษายน 2559
(สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
(8) สรุปผลการก่อสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ (สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
มุกดาหาร)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

ประธาน

ปลัดจังหวัด

4.1 โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐ (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เห็นชอบโครงการยกระดับศักยภาพ
หมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ภูมิภาคของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมผ่านโครงการลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานของหมู่บ้าน หรือการดาเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน โดย
สนั บ สนุ น งบประมาณให้ แ ก่ห มู่บ้ า น จ านวน 74,588 หมู่ บ้า น ภายในวงเงิน ไม่เ กิ น
หมู่ บ้ า นละ 200,000 บาท จั งหวั ดมุ กดาหาร จานวน 526 หมู่ บ้า น วงเงิ นไม่เ กิ น
105,200,000 บาท มอบหมายให้ คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นกลไกหลั กรับผิ ดชอบ
ดาเนินการในหมู่บ้าน และมอบหมายกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ สั่ง
การ กากับดูแล ติดตามความคืบหน้าและรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน จังหวัด
มุกดาหารมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อ
ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ฐานรากตามแนวทางประชารั ฐ ระดั บ จั ง หวั ด ตามค าสั่ ง ที่
1252/2559 ลงวั น ที่ 25 เมษายน 2559 และแต่ ง ตั้ ง คณะท างานตรวจติ ด ตาม
ประเมิ น ผลโครงการยกระดั บศักยภาพหมู่ บ้าน เพื่อขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จฐานรากตาม

๑๙
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แนวทางประชารัฐ ระดับจังหวัด เพื่อลงพื้นที่ตรวจติดตาม และประเมินผลโครงการใน
ระดับอาเภอ ตามคาสั่งที่ 1439/2559 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 และแจ้งให้
อาเภอแต่งตั้งคณะทางานตรวจติดตามประเมินผลโครงการฯ ระดับตาบล/หมู่บ้าน เพื่อ
ขับเคลื่อนโครงการในระดับพื้นที่
รับทราบ
4.2 ปฏิทินงานรัฐพิธี และงานสาคัญประจาเดือนมิถุนายน 2559

ที่
1

วัน/เดือน/ปี
ชื่อพิธี/งาน
3 มิถุนายน 2559 โครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมสถานศึกษา
ยามเช้า

2

6 มิถุนายน 2559 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร
ชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ประจาปี 2559
7 มิถุนายน 2559 โครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมสถานศึกษา
ยามเช้า

3

โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
เยี่ยมสถานประกอบการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถานที่
โรงเรียนชัยปัญญา
วิทยานุสรณ์ บ้านเหล่า
ตาบลบ้านเหล่า
อาเภอคาชะอี
วัดสุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์
ตาบลโชคชัย
อาเภอนิคมคาสร้อย

หน่วยงาน
สานักงานพัฒนา
สั ง คมและความ
มั่ น คงของมนุ ษ ย์
จังหวัด
สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัด

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม
ตาบลคาอาฮวน
อาเภอเมืองมุกดาหาร

สานักงานพัฒนา
สั ง คมและความ
มั่ น คงของมนุ ษ ย์
จังหวัด
สานักงานแรงงาน
จังหวัด

บริษัทจากัด เอก-ชัย
ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม
สาขามุกดาหาร (โลตัส)
อาเภอเมืองมุกดาหาร
4 9 มิถุนายน 2559 พิธีทาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล วัดศรีบุญเรือง
และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร ตาบลศรีบุญเรือง
ชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ อาเภอเมืองมุกดาหาร
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ
12 สิงหาคม 2559
5 10 มิถุนายน 2559 โครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมสถานศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา
ยามเช้า
ตาบลโพธิ์ไทร
อาเภอดอนตาล

สานักงานจังหวัด/
สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

สานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่น
คงของมนุษย์จังหวัด

๒๐
ที่
วัน/เดือน/ปี
ชื่อพิธี/งาน
6 16 มิถุนายน 2559 โครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมสถานศึกษา
ยามเช้า

สถานที่
หน่วยงาน
วิทยาลัยการอาชีพนิคม
สานักงานพัฒนา
คาสร้อย อาเภอนิคมคาสร้อย สั ง คมและความ
มั่ น คงของมนุ ษ ย์
จังหวัด
โครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้าง โรงเรียนบ้านคาแฮด
ที่ทาการปกครอง
รอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดมุกดาหาร
ประชาสรรค์ ตาบลกกแดง
จังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
อาเภอนิคมคาสร้อย
7 24 มิถุนายน 2559 กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้าน
สนามกีฬากลางจังหวัด
ศอ.ปส.จังหวัด
ยาเสพติดโลก
มุกดาหาร
มุกดาหาร
8 27 มิถุนายน 2559 โครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทาบุญ
วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนแดง
สานักงาน
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ
ตาบลดงหลวง อาเภอดงหลวง วัฒนธรรมจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
9
ทุกเช้าวันศุกร์
โครงการตักบาตรรุ่งอรุณ
ริมเขื่อนแม่น้าโขง
สานักงาน
ของแต่ละสัปดาห์ ณ ชายโขงงามมุกดาหาร
บริเวณหน้าวัดศรีบุญเรือง
วัฒนธรรมจังหวัด
อาเภอเมืองมุกดาหาร
มติที่ประชุม

รับทราบ

มติที่ประชุม

4.3 กาหนดการประชุม กรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 6/๒๕๕9
กาหนดการประชุม กรมการจั งหวัด มุกดาหาร และหั ว หน้า ส่ ว นราชการประจ า
จั ง หวั ดมุ ก ดาหาร ครั้ง ที่ 6/๒๕๕9 วั น พุ ธ ที่ 29 มิ ถุ นายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

หน.สนจ.

ลงชื่อ
(นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

