รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 6/๒๕๕9
เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 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. นายประสงค์ เป็งคํามา
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
6. นายสมเพชร สร้อยสระคู
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
7. นายอนุรัตน์ ธรรมประจําจิต
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
8. นางสุนทรี ใจสุทธิ์
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
9. นายประพล ชมเงิน
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
10. นายภพ ภูสมปอง
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
11. นายพิรมย์ เทพคําราม
แทนหัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
12. นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
13. นางสาวสุกัญญา พันธ์พิบูลย์
แทนนายอําเภอเมืองมุกดาหาร
14. นายอภัย วุฒิโสภากร
นายอําเภอคําชะอี
15. นายสมาน ภูบุญลาภ
แทนนายอําเภอดอนตาล
16. นายชํานาญ ชื่นตา
นายอําเภอนิคมคําสร้อย
17. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
นายอําเภอดงหลวง
18. นายพรเทพ วัชกีกุล
นายอําเภอหว้านใหญ่
19. นายสมพร มณีรัตน์
นายอําเภอหนองสูง
20. นายมัฆวาน โภคสวัสดิ์
แทนผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
21. นายอําพล สุดนิคม
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
22. นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
23. นายทรงศิลป์ ประสีระเก
แทนจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
24. นางอรุณี ศรีประจันทร์
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
25. นายสว่าง วีรกิจบริการ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
26. นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
27. นายวิรุฬห์ ศุภกุล
แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
28. นายบัญชา ผลานุวงษ์
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
29. นายนเรศ สุวรรณกูฏ
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมุกดาหาร
30. นายวิริยะ กลางประพันธ์
แทนผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดมุกดาหาร
31. นางพรอุมา หมอยา
คลังจังหวัดมุกดาหาร
32. นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร

๒
33.
34.
35.
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41.
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45.
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48.
49.
50.
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57.
58.
59.
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64.
65.
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67.
68.
69.
70.
71.

นายชวการ มาฆะวงศ์
นายขวัญชัย ธนพรไพศาล
นายสมยศ ไม้หลากสี
นายพรโรจน์ ยลพล
นายอติพิชญ์ จันทร์เพ็ง
นางสาวประภาพร ลิ้มตระกูล
นายจรูญ เหง่าลา
ว่าที่ ร.ต.พิเชษฐ์ แก้วจินดา
นางสาวทรงพร โพธิกมล
นายชัชวาล ราชขันธ์
พ.ต.อ.ณัฐคมน์ พร้อมสันเทียะ
ร.ต.ต.นราทร กลางประพันธ์
พ.ต.อ.สิทธิ์ ศิริกังวาลกุล
พ.ต.อ.จตุรงค์ เปรมศิริ
นายวิญํู รัตนาพันธ์
นายวิยะ ด้วงแพง
นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
นายบุญร่วม คําจันทราช
นายเสฐียรพงษ์ อินเพน
นายวิริยะ แก้วคง
นางสุภัคจิรา ปิ่นจอม
นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์
นายญัตติ ศรีจักรโคตร
นายบุญส่ง ชื่นตา
นายโสภณ พวงสมบัติ
นางสาวนิภาวรรณ นามโคตร
นายรุ่งเรือง ลุ้งบ้าน
นายอุดร ลุนาบุตร
นายป๎ญญา นวนสี
นางสาววีรยา ทะพะ
นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณไตรย์
นายวสันต์ นิสัยมั่น
นายธนัทพงศ์ ธนพุทธิวิโรจน์
นายมนูญ แก้วแสนเมือง
นางสาวสร้อย สกุลเด็น
นางเพชรรัตน์ แก้วเหล่ายูง
นายสนอง แสนเสร็จ
นายวันชัย ไร่สงวน
นายสมปอง ทองศรี

สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
แทนสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
ผู้อํานวยการ คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อํานวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบก.ภ.จว.ม.ห.
ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 234
ผกก.ตม.จว.ม.ห.
ผกก.10 กองบังคับการตํารวจน้ํา
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
หน.สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดมุกดาหาร
แทนหัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
แทน ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
แทนสถิติจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.อุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทนโทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
แทนผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคําสร้อย
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

๓
72.
73.
74.
75.
76.

นายทรงวุฒิ โยวบุตร
นางสาววัชราภรณ์ ผิวขํา
นายวิเชียร สําราญพรหม
นายสายัณต์ บุญลี
นายอาทิตย์ บุญเริง

77. นายเรือง สุพร
78. นายประภาส ศาสตร์แก้ว
79. นายเอนก ชัยพิริยพิทักษ์
80. นายอนน บุญกระสาน
81. นายสุภชาติ ราชิวงศ์
82. นางสาวจริยา ถานัน
83. นางสาวเสาวนีย์ บุพบุญ
84. พ.อ.สุดใจ แพงพรมมา
85. พ.ต.ตระกูล ตระกูลสม
86. ร.อ.ประวิทย์ โชนุพันธ์
87. นางสุภาวดี อัมไพพันธ์
88. นางจิดาภา แก่นนาคา
89. นายสุรกฤษฏิ์ วงศ์วราภัทร์
90. นางสมรัก ศรีคง
91. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์
92. นายประนอม อุทรักษ์
93. นายอิทธิพัทธ์ โรจน์จตุรานนท์
94. นางสาวจริญญา วันทาวงศ์
95. นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม
96. นางพัฒนา อุตโรกุล
97. นายปริรัตน์ อาจวิชัย
98. นายชาคริต นาควิเชียร
99. นายสุพจน์ สุอริยพงษ์
100.นายเมธี แสนวิเศษ
101.นายสมชาย เลาหพัชรินทร์
102.นายบุญเรือง เมฆฉิม
103. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร
104.นางบุญญสรณ์ บุญโสม
105.นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง

แทนผู้อํานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
แทนผู้ช่วยอธิการบดีฝุายบริหารการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้อํานวยการโรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
ผู้อํานวยการสํานักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อํานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
แทนผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.นพค.24
แทน ผบ.หมู่เรือที่ 3 นรข.
แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จังหวัดมุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคําสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
แทน หน.อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
ปุาไม้จังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าด่านปุาไม้จังหวัดมุกดาหาร
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทนนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร

๔
ผู้ไม่มาประชุม
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายธวัชชัย ธรรมรักษ์)
2. หัวศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
3. หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
4. หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ 72
5. ผู้อํานวยการสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
6. ผู้อํานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
7. ผู้อํานวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
8. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
9. หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
10. หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
11. หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
12. หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดมุกดาหาร
13. หัวหน้าที่ทําการไปรษณีย์มุกดาหาร
14. นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
15. รอง ผอ.รมน.จว.มห. (ท)
16. หัวหน้าสถานีไฟฟูาแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
17. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
18. หัวหน้าศูนย์สํารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
19. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
20. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
21. ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
22. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการลุ่มน้ําโขงฯ
23. ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
24. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
25. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
26. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
27. นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
28. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
29. นายกสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
30. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
31. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา

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

๕
พิธีการก่อนการประชุม
๑. พิธีมอบพระพุทธรูป “พระเจ้าองค์หลวง” เนื่องในพิธีมหาพุทธาภิเษกและงาน
ฉลองศาลาพุทธธรรมเฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์ (วิทยาลัยการอาชีพ
นวมินทราชินีมุกดาหาร)
ด้วยวิทยาลัยการอาชีพ นวมินทราชินีมุกดาหารได้จัดสร้างศาลาพุทธธรรมเพื่อเป็น
สถานศึกษาปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ และปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา โดยบอกบุญระดมทุนรับ
บริจาคจากศิษย์เก่า ศิษย์ป๎จจุบัน คณะครู และบุคคลทั่วไป ดําเนินการตั้งแต่ปี 2557
แล้วเสร็จในปี 2559 โดยใช้เงินบริจาคการดําเนินงานก่อสร้าง จํานวนเงิน 1,552,499 บาท
ซึ่งไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางราชการ ในปี 2559 วิทยาลัยฯ ได้ขออนุญาตเจ้าอาวาส
วัดศรีมงคลใต้ ท่านพระครูประจักษ์ บุญญาทร เพื่อสร้างพระเจ้าองค์หลวง ซึ่งเป็นพระบูชา
เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ และบุคคล
ทั่ว ไปได้บู ช าไว้ เป็ น สิ ริมงคล เนื่องจากเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดมุกดาหาร ซึ่ง
ประดิษฐานที่วัดศรีมงคลใต้ ในปี 2559 รัฐบาลได้กําหนดให้เป็นปีมหามงคล เนื่องใน
วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชย์ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถผู้พระราชทานนามวิท ยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารตั้งแต่ปี
2536 มีความหมายว่าวิทยาลัยของพระราชินีในรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ท่านมีพระชนมายุ
ครบ 7 รอบ 84 พรรษา วิทยาลัยฯ จึงได้จัดทําโครงการพิธีมหาพุทธาภิเษกและงานฉลอง
ศาลาพุทธธรรมเฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์ วิทยาลัยการอาชี พนวมินทราชินี
มุกดาหาร เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา โดยได้รับความเมตตาจากหลวงปูุ
สิงห์ทองฯ รับไว้ในความเมตตาในโครงการ และได้กําหนดวันและเวลา ในการประกอบพิธี
ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมพิธีทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดจํานวนมาก โดย นายนพดล ไพฑูรย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประกอบพิธีเปิดแพรคลุมปูายศาลา
พุทธธรรมฯ ซึ่งพิธีดังกล่าวได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในโอกาสนี้วิทยาลัยฯ จึงขอมอบพระบูชา
“พระเจ้าองค์หลวง” ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว ให้กับทางจังหวัดมุกดาหารต่อไป
2. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ผู้นาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข ”
และผู้น ากิจ กรรมพัฒนาชุมชนดีเ ด่น ประจาปี 2559 (สํ านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดมุกดาหาร)
กรมการพัฒ นาชุมชนได้มอบหมายให้จังหวัดดําเนินการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ตามโครงการ
เชิดชูเกีย รติ ผู้นํ าเครือข่ายพัฒ นาชุมชนดีเด่น ประจําปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประกาศเกียติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” กลุ่ม
องค์กร ชุมชน แกนหลักสําคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ได้แก่ ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน ศูนย์
ประสานงานองค์การระดับตําบล กลุ่มองค์กร ชุมชน ที่มีผลการดําเนินงานดีเด่น ระดับ
จังหวัด สามารถเป็นแบบอย่างในการดําเนินงาน เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม
องค์กรอื่นๆ และจังหวัดมุกดาหารได้ดําเนินการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น
เป็ น สุ ข ”และกิ จ กรรมพัฒ นาชุม ชนดี เด่ น ตามหลั กเกณฑ์ และแนวทางที่กํ าหนดเสร็ จ
เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นําเครือข่าย ได้แก่ ที่ทําการปกครองจังหวัด

๖
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์
จังหวัด สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด และชมรม
เครือข่ายผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนจัง หวัดมุกดาหารให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการการ
ตัดสินในครั้งนี้ โดยผู้ได้รับรางวัล ดังนี้
1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านจอมมณีเหนือ ตําบลดงมอน อําเภอเมืองมุกดาหาร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ บ้านคําบก ตําบลคําบก อําเภอคําชะอี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ บ้านโคกสวาท ตําบลปุงขาม อําเภอหว้านใหญ่
- รางวัลชมเชย ได้แก่ บ้านหนองนกเขียน ตําบลร่มเกล้า อําเภอนิคมคําสร้อย
2. กล่มองค์กร ชุมชน ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้าน
จอมมณีเหนือ ตําบลดงมอน อําเภอเมืองมุกดาหาร
3. ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด
- ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นชาย ได้แก่ นายจิตรา อนันต์ ตําบลปุงขาม อําเภอหว้านใหญ่
- ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นหญิง ได้แก่ นางสาวเพ็ญณภา สลางสิงห์ ตําบลคําบก
อําเภอคําชะอี
4. ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนดีเด่น ระดับตําบล ได้แก่ ศูนย์ประสานงานชุมชน
ตําบลดงมอน อําเภอเมืองมุกดาหาร
3. พิธีมอบเงินสินไหมทดแทนตามสิทธิพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
กรณีอุบัติเหตุ (สํานักงาน คปภ.จังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ได้เกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนรถจักรยานยนต์
บนถนนเปรมพัฒนา บริเวณทางเข้าสํานักงานปฏิบัติธรรมไชยบุรีนคร บ้านปุาไม้ ตําบลกกตูม
อําเภอดงหลวง สาเหตุเกิดจากรถกระบะล้อหลังด้านซ้ายแตก รถเสียหลักข้ามเลนไปชน
กับ รถจั กรยานยนต์ที่กําลั งเดินทางมาทําให้ มีผู้เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ จํานวน 4 ราย
บาดเจ็บสาหัส 1 ราย เพื่อเป็นการเยียวยาทายาทผู้ประสบภัยดังกล่าว สํานักงาน คปภ.
จั ง หวั ด มุ ก ดาหารได้ ป ระสานงานกั บ บริ ษั ท กลางคุ้ ม ครองผู้ ป ระสบภั ย จากรถ สาขา
มุกดาหาร จ่ายสินไหมทดแทนให้กับทายาทผู้โดยสาร จํานวนรายละ 300,000 บาท
และทายาทผู้ขับขี่ จํานวนรายละ 35,000 บาท ดังนี้
1. ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์ ทายาทคือ นางทองม้วน กมลอินทร์
2. ผู้ประสบภัยจากรถ ทายาทคือ นายนพดล เดชคุ้ม
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
(1) หัวหน้าส่วนราชการย้ายไปดํารงตําแหน่งจังหวัดอื่น

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 พ.ต.อ.สังคม ตัดโส
2

นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ

ตาแหน่งเดิม
ผู้กํากับการตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดมุกดาหาร
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร

ตาแหน่งใหม่
ผู้กํากับการตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดสงขลา
ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์

๗
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
3 นายเชฎฐกฤท วรจันทร์
4

นายวุฒิพงศ์ คําภูแสน

5
6

นายปิยะ โยมา
นายวิศิษฏ์ เหลืองรุ่งโรจน์

ตาแหน่งเดิม
ผู้อํานวยการสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวง
มุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์มุกดาหาร

(๒) หัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งเดิม

ลาดับ
ที่
๑ พ.ต.อ.สิทธิ์ ศิริกังวาลกุล
2

นายชัชวาล ราชขันธ์

3

นายธวัชชัย พรไพรินทร์

4

นายเอนก ชัยพิริยพิทักษ์

5

นางจิดาภา แก่นนาคํา

6

นางสุภัคจิรา ปิ่นจอม

7

พ.ต.อ.จตุรงค์ เปรมศิริ

ผู้กํากับการตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดเชียงราย
ผู้อํานวยการสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดหนองคาย
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวง
อุบลราชธานีที่ 1
นักวิชาการขนส่งชํานาญการพิเศษ
สํานักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ
สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
อํานาจเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการพิเศษ
สํานักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรคําชะอี

ตาแหน่งใหม่
ผู้อํานวยการสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดมหาสารคาม
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวง
นครพนม
ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์สกลนคร
ตาแหน่งใหม่
ผู้กํากับการตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อํานวยการสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวง
มุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
มุกดาหาร
ผกก.10 กองบังคับการตํารวจน้ํา

มติที่ประชุม

รับทราบ

มติที่ประชุม

๑.๒ การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕9 (สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

๘
ประธาน

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

หน.สนจ.

๑.3 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 33/2559 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
เนื่องจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคําสั่งที่ 33/2559 ลงวันที่ 24
มิถุนายน 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานอื่น โดยข้อ 3 บัญญัติว่า
“ให้ผู้บังคับบัญชาในทุกหน่วยงานของรัฐ สอดส่องพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด
ในด้านประสิทธิภาพ สมรรถนะในการปฏิบัติราชการ การอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
และการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ในกรณีเห็นว่าควรปรับปรุงแก้ไข ให้ตักเตือน แนะนํา
ย้ายออกนอกพื้นที่ สับเปลี่ยนตําแหน่งหน้า ที่การงาน หรือหากมีมูลความผิดให้ ดําเนินการ
ทางวินั ย โดยคํานึ งถึงการให้ ค วามเป็นธรรมแก่เ จ้าหน้ าที่ผู้ นั้ น การดูแลรั กษาวิ นัยและ
กฎหมายตามอํานาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา และการรักษาประโยชน์สาธารณะ ในกรณีที่
ผู้บังคับบัญชาละเว้นหรือบกพร่องในการปฏิบัติตามข้อนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไป
รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบ” เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของคําสั่งหัวหน้า คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติดังกล่าว ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขป๎ญหาสําคัญเร่งด่วนของ
ประเทศ และเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการอันเป็นแนวทางหนึ่งในการ
ปฏิรูปราชการแผ่นดิน จึงให้ส่วนราชการ อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติ
ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 33/2559 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
รวมทั้งคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และแนวทางปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/๒๕๕9 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๕9
รายงานการประชุมมีจํานวน ๒0 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 5/๒๕๕9 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๕9
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) การจั ด ท าแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
(สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
1. เจตนารมณ์การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
พื้นฐานความคิด
โดยที่ผ่านมาการพัฒนาประเทศจะมีลักษณะไม่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนา คือ
(1) ส่วนกลางทําแผนงานโครงการในลักษณะ one site fit for all (ตัดเสื้อโหล)/
จัดสรรงบประมาณเฉลี่ยเท่ากันทุกจังหวัด ไม่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ส่งผลให้เพิ่ม
ช่องว่างของความเหลื่อมล้ําการพัฒนาประเทศ
(2) หน่วยงานในพื้นที่ มีทั้งส่วนราชการส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
ซึ่งต่างก็มีแผนงาน โครงการ/งบประมาณของตน รับนโยบายของกระทรวง/กรม จึงมี
ลักษณะต่างคนต่างทํา ขาดการบูรณาการ ขาดจุดยึดโยง

๙
(3) ส่วนราชการทําในลักษณะงานประจํา ไม่ได้คิดในเชิงกลยุทธ์ที่จะสร้างและ
เพิ่มคุณค่าต่อการพัฒ นาพื้นที่อย่างชัดเจน (มักคิดว่าจะทํา น่าทํา อยากทํา โดยไม่ใช้
ฐานข้อมูล/สถิติที่บ่งชี้ถึงป๎ญหา หรือผลลัพธ์ที่ต้องการ)
(4) ขาดการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้เสีย ส่งให้การพัฒนาขาดความยั่งยืน
งบประมาณสูญเปล่าไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน
ดังนั้น โดยบัญญัติมาตรา 52/53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 จึงกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาประเทศให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
 ให้คํานึงถึงบริบทของพื้นที่ที่มีอัตลักษณ์ ศักยภาพ ป๎ญหา และความต้องการ
ที่ แ ตกต่ า งกั น ซึ่ ง พื้ น ที่ ย่ อ มรู้ แ ละเข้ า ใจถึ ง ป๎ ญ หาและความต้ อ งการมากกว่ า รั ฐ บาล
ส่วนกลาง การพัฒนาโดยยึดพื้นที่เป็นหลักจะนํามาซึ่ง position ในการพัฒนาที่ชัดเจน
นําไปสู่การกระจายการพัฒนาและลดความเหลื่อมล้ําของความเจริญเติบโตระหว่างพื้นที่
ต่างๆ ในประเทศ
 เพื่ อสร้ า งความยั่ ง ยื น ของการพั ฒ นา ต้ องอาศั ย หลั ก การบริห ารจั ด การที่ ดี
ด้วยการจัดการความสัมพันธ์และแบ่งหน้าที่ระหว่างกลไกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจ และ
การยอมรับ นําไปสู่ความร่วมมือในการร่วมคิด ร่วมทํา และร่วมรับผลประโยชน์ รวมทั้ง
เป็นการลดความซ้ําซ้อน/ระดมทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีแผนพัฒนา
จังหวัดเป็นเข็มทิศนําทาง และผู้ว่าราชการจังหวัดทําหน้าที่ประสาน
2. นโยบายการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(1) ยึดนโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และทิศทางการพัฒนาภาค (ภายใต้ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
รวมถึ ง แผนรายสาขา/เฉพาะด้ า นต่ า งๆ เช่ น แผนพั ฒ นาการเกษตร ท่ อ งเที่ ย ว
อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ํา เป็นต้น โดยได้เพิ่มยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(2560 – 2579) แผน 12 และกรอบแนวคิดของ นรม. “(1) มุ่งเน้นกลไกการทํางาน
แบบประชารัฐมาเป็นแนวทางในการพัฒนา/แก้ไขป๎ญหา (2) ห่วงโซ่คุณค่า นรม. : แผนงาน/
โครงการต้องมีความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง/ระดับพื้นที่ ภูมิภาค
ระดับประเทศ รวมทั้งสอดคล้องทิศทางการพัฒนาไปสู่ประชาคมโลก”
(2) รับฟ๎งความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อทราบถึงความต้องการ
และศักยภาพของประชาชน
(3) มุ่งเน้นการทํางานแบบเครือข่ายร่ว มกันทุกภาคส่ ว น โดยคํานึงถึง
ความพร้ อมของทุกภาคส่ ว น (ส่ วนราชการต่างๆ ทั้งส่ ว นกลาง ส่ ว นภูมิภ าค และส่ ว น
ท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคม/ชุมชน) เพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์ฯ ให้
เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และร่วมมือกันในการสนับสนุน
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
(4) ให้ความสําคัญกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ชี้นํา (เข็มทิศ) ของการพัฒนาในภาพรวมของพื้นที่ ในการพั ฒนา/เพิ่มขีดความสามารถใน

๑๐
การแข่งขัน หรือสามารถแก้ไขป๎ญหาในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทันเวลา และสนองตอบต่อความต้องการในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
(5) ให้มีการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภายใต้ช่วง
ระยะเวลา 4 ปี ของแผน หรือตามที่ ก.น.จ.กําหนดเป็นประจํา ทุกปี เพื่อ ให้ แ ผนทั น
สถานการณ์ และมีการยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น
3. สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายของรั ฐ บาล รวมทั้งศักยภาพ โอกาส
สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
แผนพัฒนาจังหวัดควรเน้นการขับเคลื่อนผนวกเข้ากับการสนับสนุน โดยการ
ขับเคลื่อนคือการหาจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดซึ่งเกิดจากการประเมินโอกาสและ
อุปสรรคผ่านการวิเคราะห์ทิศทางโลก ทิศทางการพัฒนาประเทศ ส่วนการสนับสนุนเป็น
การบูรณาการการทํางานร่วมกันภายใต้เปูาหมายการพัฒนาเดียวกัน ซึ่งต้องอาศัยความ
เข้าใจในสภาวการณ์ที่แท้จริงของจังหวัดทั้งในอดีตและป๎จจุบัน แผนพัฒนาจังหวัดจึงเป็น
เข็มทิศหรือแนวทางการสร้างโอกาสการพัฒนา และแก้ไขป๎ญหาอุปสรรคของการพัฒนา
มากกว่าการแก้ป๎ญหาเฉพาะหน้าที่เป็นภารกิจปกติ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดควรเน้นการผนึกกําลังเพื่อเพิ่มศักยภาพภายใต้จุด
เหมือน หรื อนํ าสิ่ งแตกต่างมารวมกลุ่ มกันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในลักษณะห่ ว งโซ่คุณค่า
(Value Chain) อีกส่วน คือ เป็นการนําประเด็นป๎ญหาที่มีเหมือนกันมาร่วมมือกันในการ
แก้ไขป๎ญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขป๎ญหา (Economies of Scale) รวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนบทเรียนเพื่อเรียนรู้การแก้ไขป๎ญหาจากจังหวัดอื่นที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไข
ป๎ญหามากกว่า
แผนพัฒนาจังหวัดไม่ใช่แผนที่รวมเอาโครงการ/งบประมาณเข้าไว้ด้วยกัน
(Comprehensive) หากแต่ต้องคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategy) คือ การเลือกจัดการกับเรื่องที่
มีลําดับความสําคัญสูง การจัดการอนาคตเพื่อสามารถปูองปราม หรือลดป๎ญหาที่เกิดขึ้น
โดยหาเปูาหมายในสิ่งเป็นผลลัพธ์ให้ได้ก่อน แล้วจึงมาหากระบวนการ/กิจกรรมที่ต้องทํา
เพื่อบรรลุเปูาหมาย แล้วไประดมทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อให้กิจกรรมนั้นสําเร็จ
การวิเคราะห์ศักยภาพและสภาวการณ์ โดยมีการใช้ข้อมูลที่เป็นป๎จจุบัน
ประกอบการวิเคราะห์และมีความเชื่อมโยงกับการประเมินสถานการณ์ที่ผ่านมา เพื่อให้
เห็นถึงแนวโน้มการพัฒนาหรือป๎ญหาที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดําเนินงานตาม
แผนงาน โครงการตามแผนพัฒ นาจัง หวั ด มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ต ามเปู าหมายที่ ว างไว้ห รื อ ไม่
อย่างไร นอกจากนี้ ควรนําข้อมูลผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่
จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งข้อมูล
การวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่จัดทําโดยกระทรวงมหาดไทยมาใช้เป็น
แนวทางในการกําหนดทิศทางการพัฒนา และหรือแก้ไขป๎ญหาสําคัญเร่งด่วนของจังหวัด
ความชั ด เจน/เป็ น เหตุ เ ป็ น ผล แผนยุ ท ธศาสตร์ จ ะต้ อ งมี ก ารกํ า หนดแนว
ทางการพัฒนาอย่างเป็นระบบที่มีความชัดเจน เป็นเหตุเป็นผล มีความสอดคล้องเชื่อมโยง
กัน ตั้งแต่วิสั ย ทั ศน์ เปู าประสงค์รวม ตัว ชี้วั ด/ค่าเปูาหมายของแต่ล ะเปู าประสงค์รวม
ประเด็ น ยุ ทธศาสตร์ เปูาประสงค์ เชิงยุ ทธศาสตร์ ตั ว ชี้วัด/ค่าเปูา หมาย กลยุท ธ์ และ
แผนงาน/โครงการ เพื่อให้เกิดผลการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ นําร่างแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดรับฟ๎งความคิดเห็นตามมาตรา 19 แห่งพระราชกฤษฎีกาบริหารงานจังหวัดฯ
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และนําเสนอ ก.บ.จ./ก.บ.ก. เพื่อให้เป็นไปตามหลักเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาที่
ต้องการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้กับภาคประชาชน
4. กระบวนการแผนพัฒนาจังหวัดและกลไกความเชื่อมโยงทุกระดับ
แผนพัฒนาในพื้นที่จะประกอบด้วย 4 ระดับ คือ แผนชาติ แผนพัฒนาท้องถิ่น
และแผนพัฒนาอําเภอ โดยมีแผนพัฒนาจังหวัด เป็นข้อต่อระหว่างแผนพัฒนาอําเภอ/
แผนพัฒนาท้องถิ่น กับแผนชาติ ดังนั้น แผนพัฒ นาจังหวัดจึงเป็นเครื่องมือที่สําคัญใน
การบูรณาการระหว่างพื้นที่ ภารกิจ และนโยบายรัฐ โดยมีกลไกที่สําคัญ คือ กบจ.เป็นตัว
ขับเคลื่อนการบูรณาการ 2 ด้าน คือ
(1) ด้านเวลา เป็นการจัดระบบกระบวนการจัดทําแผนทุกระดับในพื้นที่ให้
มีความสัมพันธ์สอดคล้องตามห้วงปฏิทินการเสนองบประมาณ โดยแผนชุมชน/หมู่บ้าน
(มกราคม – กุมภาพันธ์) แผนพัฒนาท้องถิ่น (มีนาคม – พฤษภาคม) และแผนพัฒ นา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด (กรกฎาคม – กันยายน)
(2) ด้านเนื้อหา เป็นการบูรณาการแผนงาน และงบประมาณในระดับราชการ
ส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นเข้าในแผนปฏิบัติราชการประจําปี ภายใต้วิสัยทัศน์ กลยุทธ์
เปูาหมาย ที่เชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาตามนโยบายรัฐ และสอดคล้องกับศักยภาพ
โอกาส ป๎ญหา/ความต้องการของประชาชนในพื้ นที่ ซึ่งประกอบด้วยงบประมาณจังหวัด
กระทรวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน
โดยในปี 2559 – 2560 ก.บ.จ.กําหนดให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดสามารถ
เสนอแผนงาน/โครงการที่เกินขีดความสามารถแต่มีความจําเป็นให้ ก.บ.จ./สวป. เพื่อให้
ส่วนราชการระดับกระทรวงบรรจุไว้ในคําของบประมาณ ซึ่งทําให้งบประมาณในส่วนของ
กระทรวงมีงบประมาณที่มาจากความต้องการของพื้นที่ (Area) อย่างแท้จริง
ประเด็นขอความร่วมมือทุกส่วนราชการ
1. จัดส่งข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบ (3 – 5 ปี) และให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่
สําคัญในเบื้องต้นเพื่อแสดงถึงแนวโน้มศักยภาพ/ป๎ญหา โดยขอให้จัดส่งในรูปแบบไฟล์
เอกสาร Word/Excel
2. เข้าร่วมมือการสัมมนาโครงการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม
มุกดาหารแกรนด์
3. ให้ ความร่วมมือกับทีมที่ปรึกษาจากสถาบันบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนพัฒนาจังหวัดที่มีคุณภาพ โดยให้เตรียมคิดแผนงาน/โครงการที่จําเป็น
ต่อการพัฒนา/แก้ไขป๎ญหาที่สําคัญ ซึ่งอาจกลับไปทบทวนข้อมูล/สถานการณ์ ผนวกกับ
การวิเคราะห์/ทบทวนยุทธศาสตร์ของทีมที่ปรึกษาในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
รับทราบ
(2) การออกเสียงประชามติร่ างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมุกดาหาร)
การออกเสียงประชามติมี 3 ช่องทางง่ายๆ ในการลงทะเบียนออกเสียงนอก
เขตจังหวัด ดังนี้
1. ยื่นด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 7 กรกฎาคม 2559 โดยยื่นที่
สํานักทะเบียนอําเภอ/ท้องถิ่น
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2. ยื่นออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2559 ทางเว็บไซต์
http://election.dopa.go.th โดยไม่ต้องแนบเอกสาร
3. ยื่นทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2559 โดยถือ
วันประทับตราเป็นสําคัญ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดตัวแอปพลิเคชั่น “ฉลาดรู้ประชามติ”
นับเป็นแอปพลิเคชั่นตัวที่ 3 ซึ่ง กกต.ได้พัฒนาและเตรียมความพร้อมในการจัดให้มีการ
ออกเสี ย งประชามติ มาอย่า งต่อ เนื่ อง โดยก่อ นหน้ านี้ ได้จั ดทํา แอปพลิ เคชั่ นดาวเหนื อ
เพื่อให้ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติสามารถค้นหารายชื่อตนเอง สถานที่ออกเสียงและแผนที่
เดินทางไปยังหน่วยออกเสียงได้อย่างถูกต้องเม่นยํา และแอปพลิเคชั่นตาสับปะรด ซึ่งเป็น
การเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรายงานสถานการณ์ แจ้งข่าวการ
ทุจริต หรือการกระทําผิดกฎหมายการออกเสียงประชามติในทุกรูปแบบ
รับทราบ
(3) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ (ที่ทําการปกครองจังหวัด
มุกดาหาร)
กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดเตรียมความพร้อมและให้การสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่าง
รัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนและมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอมีอํานาจ
แต่งตั้งคณะทํางาน และคณะกรรมการเฉพาะกิ จเพื่อเผยแพร่และประชาสั มพันธ์ร่า ง
รัฐธรรมนูญฯ โดยจังหวัดมุกดาหารได้ดําเนินการ ดังนี้
1. จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญและ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญจังหวัด
มุกดาหารเรี ย บร้ อยแล้ ว ตั้ง อยู่ ณ ที่ทํ าการปกครองจังหวัดมุ กดาหาร และได้แ ต่งตั้ ง
วิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 5 คน
2. กําหนดการอบรมวิทยากรระดับอําเภอ (ครู ข) จํานวน 7 อําเภอๆ ละ 10 คน
รวม 70 คน เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อําเภอ
เมืองมุกดาหาร
3. ให้ อํ า เภอจั ด ตั้ ง ศู น ย์ เ ฉพาะกิ จ เพื่ อ เผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ร่ า ง
รัฐธรรมนูญ และแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่าง
รัฐธรรมนูญระดับอําเภอ และอําเภออบรมวิทยากรระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน (ครู ค)
ระหว่างวันที่ 1 – 21 มิถุนายน 2559
4. ครู ก ครู ข และวิทยากรระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน (ครู ค) เผยแพร่
และประชาสั ม พั น ธ์ ร่า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก่ ป ระชาชนทุ กภาคส่ ว นในพื้ น ที่ ห มู่ บ้า น/ชุ ม ชน
ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 5 สิงหาคม 2559
รับทราบ
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(4) โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
รั ฐ บาลสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น ให้ แ ก่ ก องทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ ง จํ า นวน
79,556 กองทุน ผ่านสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) กองทุน
ละไม่เกิน 500,000 บาท ภายใต้วงเงินรวม 35,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานในชุมชน และเพื่อดําเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่ชุมชนเห็นว่าเป็นประโยชน์ใน
การส่ งเสริ มศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ในชุมชนให้ ดีขึ้น จังหวัด
มุกดาหารมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมื องทั้งสิ้น 559 กองทุน มีกองทุนฯ ที่มีคุณสมบั ติ
ตามหลักเกณฑ์ จํานวน 553 กองทุน ป๎จจุบันกองทุนหมู่บ้านอยู่ระหว่างการดําเนินการ
ตามแนวทาง ขั้นตอนการดําเนินงาน คณะทํางานดําเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิ จ ฐานรากตามแนวทางประชารั ฐ และฝุ า ยเลขานุ ก ารคณะทํ า งานฯ ได้
พิจารณาความพร้อมและเห็นชอบตามแบบคําขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน
438 กองทุน 440 โครงการ และได้รับอนุมัติงบประมาณ จํานวน 262 กองทุน 266
โครงการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร/อําเภอ ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย
กองทุ น หมู่ บ้ า นระดั บ จั ง หวั ด /อํ า เภอ และสํ า นั ก งานกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ ง
แห่งชาติ สาขา 8 จัดประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในระดับพื้นที่อําเภอ ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559
รับทราบ
(5) โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐ (ที่ทําการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ผลการดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน
รากตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดมุกดาหาร ดังนี้
1. หมู่บ้านได้ประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาเสนอโครงการ กบอ.และหน่วย
ทหารในพื้นที่พิจารณาอนุมัติโครงการแล้ว จํานวน ๗ อําเภอ ๕๒ ตําบล ๕๒๖ หมู่บ้าน
จํานวน ๖๒๒ โครงการ วงเงิน ๑๐๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท
2. ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และสํานักจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ ๑๑
ได้พิจารณาเห็นชอบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการฯ (แบบ สงป.๓๐๑/คปช.)
แล้ว จํานวน ๗ อําเภอ ๕๒๖ หมู่บ้าน จํานวน ๖๒๒ โครงการ วงเงิน ๑๐๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท
และที่ทําการปกครองจังหวัดมุกดาหาร ได้โ อนเงินงบประมาณเข้าบัญชีโ ครงการของ
หมู่บ้านครบถ้วนแล้ว
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เบิกจ่าย
แล้ว ๕๑ โครงการ งบประมาณจํานวน ๓,๖๕๖,๖๓๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๖
รับทราบ

๑๔
(6) การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(สํานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
คณะรั ฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 เห็นชอบมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อให้
ส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และหน่ว ยงานของรั ฐ ถือ ปฏิ บัติ โดยกํ า หนดเปูา หมายการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 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

ผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบประจํา

เบิกจ่าย
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2559
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
2,180.83
1,901.86
87.21

งบลงทุน

1,663.19

981.15

รวม

3,844.01

2,883.01

รายการ

%
เป้าหมาย

ลาดับการ
เบิกจ่าย
(ประเทศ)

7655

29

58.99

61

47

75.00

73

50

2. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายการ
งบประจํา

มติที่ประชุม

เบิกจ่าย
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2559
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
35.72
18.84
52.76

%
เป้าหมาย

ลาดับการ
เบิกจ่าย
(ประเทศ)

5765

49

งบลงทุน

177.25

83.69

47.22

61

34

รวม

212.97

102.54

48.15

73

37

รับทราบ

๑๕
คลังจังหวัด

มติที่ประชุม

(7) บัตรเครดิตราชการ (สํานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
รั ฐ บาลมี น โยบายมุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานการชํ า ระเงิ น แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การใช้จ่ายมีความคล่องตัวลดการใช้เงินสดและเช็ค เพื่อให้การใช้
บัตรเครดิตราชการมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงยกเลิกหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้ บัตร
เครดิตราชการให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และใช้หลักเกณฑ์
การใช้บัตรเครดิตราชการที่ปรับปรุงใหม่ ดังนี้
1. กําหนดให้มีบัตรวงเงินถาวร และบัตรวงเงินชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้องกับ
ภารกิจของส่วนราชการ และช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
2. กําหนดการมอบอํานาจของหัวหน้าหน่วยงานผู้ถือบัตรเครดิตให้ผู้อํานวยการ
กองคลั งเป็ น ผู้ รั บ มอบอํ านาจ เพื่ อให้ การอนุมั ติเปิ ดหรือ เพิ่ มวงเงิ นค่ าใช้จ่า ยของบัต ร
ประเภทวงเงินชั่วคราว
3. ปรั บปรุงแบบสั ญญาการยื มเงินให้รองรับวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วน
ราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และปรับปรุงแบบทะเบียนที่ใช้สําหรับบัตรเครดิตราชการ
ให้สอดคล้องกับประเภทของบัตรเครดิตราชการและการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
รับทราบ

(8) มาตรการช่ ว ยเหลื อ เกษตรกร ปี ก ารผลิ ต 2559/60 ด้ า นการผลิ ต
(สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ด้ ว ยคณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ อ นุ มั ติ ม าตรการช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรปี ก ารผลิ ต
2559/60 ด้านการผลิต จํานวน 3 โครงการ ได้แก่
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2559/60
2. โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย
3. โครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปี 2559/60
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ส่งเสริมให้ชาวนามีความรู้
และสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีไว้ใช้เอง สร้างรายได้จากการปลูกพืชอื่น
จังหวัดมุกดาหารได้ดําเนินงาน ดังนี้
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2559/60
คัดเลือกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนการปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรและอยู่ในหมู่บ้าน
ห่างไกลแหล่งผลิตและขาดแคลนเมล็ ดพันธุ์ โดยกรมการข้าวจะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว
คุณภาพดีให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ครัวเรือนละไม่เกิน 125 กิโลกรัม โดยจังหวัด
มุกดาหารดําเนินการที่อําเภอคําชะอี 3 จุดๆ ละ 500 ไร่
2. โครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปี 2559/60
ธ.ก.ส.สนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทํานา ปีการผลิต 2559/60 แก่สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตข้าวแปลงใหญ่ที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินกู้
กําหนดวงเงินกู้กลุ่มละไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งจังหวัดมุกดาหารดําเนินการ 4 จุด
ชนิดสินค้าคือข้าว
มติที่ประชุม
รับทราบ

๑๖
3.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
(1) ประกาศการกาหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวรอบที่ 1 ปี 2559/60
(สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศ เรื่อง การกําหนดพื้นที่เปูาหมาย
ส่งเสริมการปลู กข้าวรอบที่ 1 ปี 2559/60 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เพื่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําข้อมูลไปใช้ในการดําเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าว
ครบวงจรปีการผลิต 2559/60 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมุ่งหวังให้เกิดความสมดุล
ระหว่างประมาณการผลิตและความต้องการของตลาด ตามประกาศมีรายละเอียดพื้นที่
แยกเป็นรายจังหวัด รายอําเภอ และรายชนิดข้าว ในส่วนของจังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่
เปูาหมายส่งเสริมการปลูกข้าวรอบที่ 1 ปี 2559/60 จํานวน 398,800 ไร่ ได้แก่ ข้าว
หอมมะลิ 87,420 ไร่ ข้าวเหนียว 311,380 ไร่ จังหวัดได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และแจ้งให้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จทราบ เพื่อให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องนําข้อมูลไปใช้ในการดําเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
ปีการผลิต 2559/60ให้เกิดความสมดุลระหว่างการผลิตและความต้องการของตลาด
มติที่ประชุม
รับทราบ
(2) มาตรการช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกข้า ว ปี 2559/60 (สํ านักงาน ธ.ก.ส.
จังหวัดมุกดาหาร)
แทน ผอ.ธ.ก.ส.จังหวัด
ธ.ก.ส.มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกข้าว ปี 2559/60 ดังนี้
1. สนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบนาแปลงใหญ่ ปี 2559/60 สนับสนุน
ให้สินเชื่อแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน วงเงินกู้กลุ่มละ 5 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 3.5
2. สนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม สนับสนุนให้วงเงิน
สินเชื่อ 12,500 ล้านบาท
3. สนั บสนุนสินเชื่อ ชะลอการขายข้าวเปลือก ปี 2559/60 สนับสนุนให้
วงเงินสินเชื่อ ๒๓,๗๓๔ ล้านบาท
๔. สนั บ สนุนต้นทุนการผลิ ตให้ แก่เกษตรกรผู้ปลู กข้าวรายย่อย ปีการผลิ ต
๒๕๕๙/๖๐ สนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประมาณ ๓.๗ ล้านราย
๕. โครงการพักชําระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้ แก่ เกษตรกรผู้ ปลู กข้า ว
ปี ก ารผลิ ต ๒๕๕๙/๖๐ พัก ชํา ระหนี้ เกษตรกรรายย่ อยลู ก ค้า ธ.ก.ส.ที่ มีห นี้เ งิน กู้ก่ อ น
๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ประมาณ ๒ ล้านราย
๖. โครงการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการฯ ยกระดับประสิ ทธิ ภ าพการผลิ ต
(ความรู้ทางการเงิน วิเคราะห์กระแสเงินสด บัญชีต้นทุน) อบรมความรู้เชิงปฏิบัติการ
ยกระดับการผลิต ๓๐๐,๐๐๐ ราย แก่เกษตรกรและผู้ประกอบธุรกิจ SME
๗. โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙ พื้นที่เปูาหมาย ๓๐ ล้านไร่
เบี้ยประกันภัย ๑๐๐ บาท/ไร่ เกษตรกรจ่าย ๔๐ บาท/ไร่ รัฐอุดหนุน ๖๐ บาท/ไร่ ไม่รวม
อากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มที่รัฐสนับสนุนกรณีลูกค้าสินเชื่อเพื่อผลิตข้าวและทําการ
เพาะปลูกปีการผลิต ๒๕๕๙ ธ.ก.ส.อุดหนุนจํานวนพื้นที่ที่กู้เงิน ๔๐ บาท/ไร่
มติที่ประชุม
รับทราบ

๑๗

ปศุสัตว์จังหวัด

มติที่ประชุม

พัฒนาการจังหวัด

(3) โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 จังหวัดมุกดาหาร
(สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร)
ข้อมูลทั่วไปของโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559
จังหวัดมุกดาหารมีโรงเรียนในจังหวัดเข้าร่วมโครงการ จํานวน 473 แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียน
รัฐบาล 246 แห่ง โรงเรียนเอกชน 10 แห่ง โรงเรียนสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 212 แห่ง มีเด็กนักเรียนทั้งหมด 35,351 คน ทุกคนเป็น
เด็กที่มีสิทธิ์ได้รับนม จํานวนนมที่ได้รับทั้งปี จํานวน 8,955,280 ถุงและกล่อง/ปี และ
ได้รับการจัดสรรเขตพื้นที่การจําหน่ายนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 จํานวน 5 แห่ง
คื อ คั น ทรี เ พรช เชี ย งใหม่ เ พรช วั ง น้ํ า เย็ น ทุ่ ง กุ ล า และ อ.ส.ค.ขอนแก่ น ซึ่ ง จั ง หวั ด
มุกดาหารจะรับนมมาจากที่อื่น เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลตามโครงการ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกํากับ ดูแลและควบคุมคุณภาพ
ของนม จังหวัดมุกดาหารจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จังหวัด
มุกดาหาร เพื่อทําหน้าที่ควบคุม กํากับดูแล การจําหน่ายนมในโครงการอาหารเสริม (นม)
โรงเรี ย นในเขตพื้น ที่ นอกจากนี้ ยั ง ได้ แ ต่ งตั้ ง คณะกรรมการสอบข้อ เท็จ จริง กรณี ถ้ ามี
ผู้ประกอบการถูกร้องเรียนเรื่องคุณภาพและบริการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ผลการดําเนินงาน ดังนี้
๑. การจัดซื้อนมพร้อมดื่มในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จากการตรวจ
ติดตามการจัดซื้อนมโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 59 แห่ง พบว่าได้
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยงวดสุดท้ายที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างคือสิ้ น
เดือนพฤษภาคม 2559 โดยดําเนินการตามที่คณะกรรมการโคนมและผลิ ตภัณฑ์นม
เห็นชอบ ส่วนการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 ของสถานศึกษา
เอกชนจังหวัดมุกดาหารยังไม่ดําเนินการจัดซื้อ เนื่องจากข้อมูลจํานวนนักเรียนยังไม่คงที่
มีการเพิ่มขึ้นและลดลงอยู่
๒. การขนส่ ง/การเก็บ รัก ษา การขนส่ งนมกรณีน มยู เ อชที ต้ องขนส่ ง ด้ว ย
รถบรรทุกที่มีตู้ หรือหลังคา หรือผ้าใบปิดมิดชิด โดยบรรจุในลังกระดาษไม่ควรซ้อนลังถุง
เกิน 10 ชั้น ซึ่งจากการสอบถามโรงเรียน จํานวน 76 แห่ง พบว่าการขนส่งนมบรรทุก
ไม่ได้มีผ้าใบปิดมิดชิด ขณะรถบางคันก็มีหลังคาตามหลักเกณฑ์ที่การขนส่งนม
๓. การแจกจ่ายนมให้กับนักเรียน กรณีนมพาสเจอร์ไรส์มีรถส่งนมจึงแจกจ่าย
ในช่วงเช้าจนถึงเที่ยง บางโรงเรียนจะมีการแจกนมให้เด็กนักเรียนดื่มก่อนเที่ยง บางแห่งก็
แจกจ่ายนมให้ เด็กนักเรียนเวลาประมาณบ่ายสองโมง กรณีนมยูเอชทีการแจกจ่ายนม
แต่ละโรงเรียนจะแตกต่างกันไป
รับทราบ
๓.3 การแก้ไขปัญหาสาคัญ/สถานการณ์ในพื้นที่ (Area)
(1) การดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน
เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
มุกดาหาร)
ผลการดํ า เนิ น งานการดํ า เนิ น โครงการแก้ ไ ขป๎ ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของ
ประชาชน กรณียากจน เจ็บปุวย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ดังนี้

๑๘

มติที่ประชุม
แทน นพ.สสจ.

1) ด้านอาหาร ครัวเรือนเปูาหมาย ได้รับการสนับสนุนวัสดุป๎จจัยการประกอบ
อาชีพจากกองทุนช่วยเหลือผู้ยากจน เจ็บปุวย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ครบทุก
ครั ว เรื อน จํ านวน ๒๖ ครัว เรื อน เรี ยบร้ อยแล้ ว จากการออกติ ดตามเยี่ยมให้ กําลั งใจ
ครัวเรือนของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ พบว่าครัวเรือน
เปูาหมายบางครัวเรือนมีร ายได้จากการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น เช่น อาชีพขายก๋วยเตี๋ยว
ขายขนมมีรายได้เฉลี่ยวันละ ๑๒๐ - ๒๐๐ บาท อาชีพช่างเสริมเสวยมีรายได้เฉลี่ยวันละ
๖๐ - ๑๘๐ บาท อาชีพเพาะเห็ดนางฟูามีรายได้เฉลี่ยวันละ ๖๐ - ๑๕๐ บาท
2) ด้านเครื่องนุ่งห่ม สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
มุกดาหารได้มอบเงินช่วยเหลือครัวเรือนเพื่อบรรเทาป๎ญหาความเดือดร้อนครบจํานวน ๔๔
ครัวเรือนเรียบร้อยแล้ว และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหารได้มอบเงินสงเคราะห์
ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งแล้ว จํานวน ๑๕ ครัวเรือนๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน
30,000 บาท
3) ด้านยารักษาโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารได้มอบหมายให้
โรงพยาบาลประจํ า อําเภอ โรงพยาบาลศูน ย์ สุ ขภาพชุ มชนประจํ าตํ าบลออกเยี่ย มให้
กําลังใจ แนะนําการรักษาสุขภาพและรักษาอาการปุวยของครัวเรือนเปูาหมาย จํานวน
๑๘ ครัวเรือน ครบทุกครัวเรือน ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องครัวเรือนละ ๑ ครั้ง/เดือน
4) ด้านที่อยู่อาศัย ครัวเรือนผู้ประสบป๎ญหาด้านที่อยู่อาศัย ปี 2559 มีจํานวน
ทั้งสิ้น ๒8 ครัวเรือน โดยสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารร่วมกับ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สํ า นั ก งานเหล่ า กาชาดจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ส่ ว นราชการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดําเนินการมอบบ้านไปแล้วจํานวน ๑ หลัง ได้แก่
- นายดี คํามุงคุณ บ้านชะโนดน้อย หมู่ที่ ๓ ตําบลชะโนดน้อย อําเภอดงหลวง
จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
5) สถานะทางการเงิน กองทุนช่ว ยเหลื อผู้ ย ากจน เจ็ บปุว ย พิก าร อนาถา
จังหวัดมุกดาหาร ป๎จจุบันเงินกองทุนฯ รวมทั้งสิ้น 277,543.99 บาท
รับทราบ
(2) สถานการณ์โรคไข้เลือดออก (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
สถานการณ์ไข้เลือดออกระดับประเทศไทย ปี 2559 ปี 2559 จํานวนผู้ปุวย
สะสม ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2559 (สัปดาห์ที่ 23) พบจํานวนผู้ปุวย 19,029 ราย
อั ต ราปุ ว ย 29.08 ต่ อ แสนประชากร จํ า นวนผู้ ปุ ว ยตาย 16 ราย การพยากรณ์ โ รค
ไข้เลือดออกและการประเมินพื้นที่เสี่ยงคาดว่าจะเกิดการระบาดต่อเนื่อง สําหรับสถานการณ์
ไข้เลือดออกในจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่ 1 มกราคม – 23 มิถุนายน 2559 พบผู้ปุวยสะสม
ทั้งหมด จํานวน 99 ราย คิดเป็นอัตราปุวย 28.87 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้เสียชีวิต เมื่อ
เปรียบเทียบข้อมูลกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง พบว่าผู้ปุวยปี 2559 สูงกว่าผู้ปุวยมัธยฐาน
5 ปี ย้อนหลัง ณ ช่วงเวลาเดียวกัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อแยกรายอําเภอพบว่า
อําเภอที่มีอัตราปุวยสูงสุด คือ อําเภอดงหลวง จํานวน 26 ราย อัตราปุวย 69.01 ต่อ
แสนประชากร รองลงมาคือ อําเภอหว้านใหญ่ จํานวน 10 ราย อัตราปุวย 58.04 ต่อ
แสนประชากร และอําเภอเมือง จํานวน 41 ราย อัตราปุวย 31.22 ต่อแสนประชากร
ตามลําดับ ส่วนอําเภอหนองสูงยังไม่พบผู้ปุวย

๑๙

มติที่ประชุม
ประธาน

มติที่ประชุม

กิจกรรมที่ดําเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดมุกดาหาร ประจําเดือน
พฤษภาคม 2559 ดังนี้
๑. ทุกอําเภอได้ดําเนินการรณรงค์ปูองกันโรคไข้เลือดออก โดยมีนายอําเภอ
เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมรณรงค์ ผู้เข้าร่วมรณรงค์ สาธารณสุขอําเภอ นากยก
เทศมนตรีและนายกองค์การบริการส่วนตําบล โรงเรียน ชุมชน วัด กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นํา
ชุมชน รวมถึงประชาชนในแต่ละพื้นที่
๒. ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากศู น ย์ ค วบคุ ม โรคติ ด ต่ อ นํ า โดยแมลงที่ 10.2
มุกดาหารในการสุ่มประเมินลูกน้ํายุงลาย รวมทั้งดําเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วย
๓. พื้นที่เกิดการระบาด มี 3 พื้นที่ คือ ตํา บลพังแดง จํานวนผู้ปุวย 12 ราย
ตําบลชะโนดน้อย จํานวนผู้ปุวย 8 ราย อําเภอดงหลวงและตําบลคําอาฮวน อําเภอเมือง
มุกดาหาร จํานวนผู้ปุวย 18 ราย พื้นที่ได้ดําเนินการควบคุมโรค
๔. เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 บ้านเหล่าคราม ตําบลคําอาฮวน อําเภอ
เมืองมุกดาหาร รณรงค์ Big cleaning day ณ โรงเรียนบ้านเหล่าคราม โดยมีนายอําเภอ
เมืองมุกดาหารเป็นประธาน ประกอบด้วยสาธารณสุขอําเภอ นากยกเทศมนตรี โรงเรียน
ชุมชน วัด กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน รวมถึงประชาชนในพื้นที่
รับทราบ
๓.4 เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(๑) รายงานประมาณการเศรษฐกิ จจั ง หวั ด มุก ดาหาร เดื อ นมิ ถุ น ายน 2559
(สํานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
(2) สรุปภาวะการค้าชายแดนด้านจังหวัดมุกดาหาร ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
(สํานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(3) สรุปข่าวดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดมุกดาหาร ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
(สํานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(4) ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารปู อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
(สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร)
(5) โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร)
(6) โครงการแลกเปลี่ ยนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยกลุ่ มประเทศอาเซียน หน่ว ย
จั ด การเรี ย นการสอนจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี และ
มหาวิทยาลัยดานัง ประเทศเวียดนาม (หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัด
มุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
(7) โครงการสายธารธรรมลุ่มน้ําโขง (หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
(8) สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
(สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
(9) สรุปผลการก่อสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ (สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

๒๐
ระเบียบวาระที่ ๔

ผอ.สนง.กกท.จ.

มติที่ประชุม

เรื่องอื่นๆ
4.1 กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน รายการ “โรบินสัน ซูซูกิ กรีนรัน” (สํานักงานการกีฬา
แห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร)
ด้ว ยจั งหวัดมุกดาหารโดยสํานักงานการกี ฬาแห่ งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
ร่วมกับห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สาขามุกดาหาร และภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด
มุกดาหาร กําหนดจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน รายการ “โรบินสัน ซูซูกิ กรีนรัน” ในวันที่
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๕.๐๐ น. ณ ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สาขา
มุกดาหาร เพื่อนํารายได้จากการจัดกิจกรรมร่วมสมทบโครงการปลูกปุาและดูแลรักษา
ต้นกล้าปุาปลูกให้กับกรมปุาไม้ จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดการ
แข่งขันและร่วมเดิน – วิ่ง ระยะทาง ๕ กิโลเมตร (ฟ๎นรัน)
รับทราบ
4.2 ปฏิทินงานรัฐพิธี และงานสาคัญประจาเดือนกรกฎาคม 2559

ประธาน
ที่
1

วัน/เดือน/ปี
ชื่อพิธี/งาน
4 กรกฎาคม 2559 โครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทําบุญ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี
2 7 กรกฎาคม 2559 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร
ชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ประจําปี 2559
3 10 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน รายการ
“โรบินสัน ซูซูกิ กรีนรัน”
4 11 กรกฎาคม 2559 พิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
5

15 - 20
กรกฎาคม 2559

โครงการจัดงาน “เทศกาลอาสาฬหบูชา
และเข้าพรรษาอาเซียน สานสัมพันธ
ไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา” ของจังหวัด
มุกดาหาร ราชอาณาจักรไทย กับแขวง
สะหวันนะเขต สปป.ลาว

สถานที่
วัดปุากลางสนาม
บ้านหนองสูง
ตําบลหนองสูงเหนือ
อําเภอหนองสูง
หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัยมุกดาหาร

หน่วยงาน
สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

วัดพุทธนคราภิบาล
ตําบลน้ําเที่ยง
อําเภอคําชะอี

สํานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัด

ลานจอดรถห้างสรรพสินค้า
โรบินสัน ไลฟ์สไตล์
สาขามุกดาหาร
ห้องแก้วมุกดา
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
วัดศรีบุญเรือง
อําเภอเมืองมุกดาหาร

สํานักงานการ
กีฬาแห่งประเทศ
ไทยจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย
มุกดาหาร

สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

๒๑
ที่
วัน/เดือน/ปี
ชื่อพิธี/งาน
6 21 กรกฎาคม 2559 โครงการผู้ว่าฯ เยี่ยมสถานประกอบการ
7 22 กรกฎาคม 2559 โครงการหน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
จังหวัดมุกดาหาร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
8 26 กรกฎาคม 2559 โครงการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์
เนื่องด้วยนพเคราะห์ และพิธีสืบดวง
พระชาตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ
ราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญ
พระชนมายุ 64 พรรษา
28 กรกฎาคม 2559
9
ทุกเช้าวันศุกร์
โครงการตักบาตรรุ่งอรุณ
ของแต่ละสัปดาห์ ณ ชายโขงงามมุกดาหาร
มติที่ประชุม

สถานที่
บริษัทจํากัด (มหาชน)
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
สาขามุกดาหาร
วัดบ้านสองคอน
ตําบลปุงขาม
อําเภอหว้านใหญ่

หน่วยงาน
สํานักงานแรงงาน
จังหวัด

วัดศรีมงคลใต้
(พระอารามหลวง)
อําเภอเมืองมุกดาหาร

สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

ริมเขื่อนแม่น้ําโขง
บริเวณหน้าวัดศรีบุญเรือง
อําเภอเมืองมุกดาหาร

สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

ที่ทําการปกครอง
จังหวัด

รับทราบ

มติที่ประชุม

4.3 กาหนดการประชุม กรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 7/๒๕๕9
กําหนดการประชุม กรมการจั งหวัด มุกดาหาร และหั ว หน้า ส่ ว นราชการประจํ า
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 7/๒๕๕9 วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

หน.สนจ.

ลงชื่อ
(นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

