รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 9/๒๕๕9
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน ๒๕๕9
ณ ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
ผู๎วําราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายคมกฤช สุวัตถี
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
3. ร.ต.อ.พิชิต อวนพล
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
4. นายประสงค์ เป็งคามา
อัยการจังหวัดคุ๎มครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
5. นายสมเพชร สร๎อยสระคู
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
6. นายอนุรัตน์ ธรรมประจาจิต
หัวหน๎าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
7. นางสุนทรี ใจสุทธิ์
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
8. นายประพล ชมเงิน
เจ๎าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
9. นายภพ ภูสมปอง
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
10. นายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์
หัวหน๎าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
11. นายชานาญ ศรีพารา
ท๎องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
12. นายสันธาน สร๎อยสาโรง
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
13. นายพรชัย พุดซ๎อน
นายอาเภอคาชะอี
14. นายมนตรา กอซอ
นายอาเภอดอนตาล
15. นายชานาญ ชื่นตา
นายอาเภอนิคมคาสร๎อย
16. นายสมพงษ์ คุ๎มสุวรรณ
นายอาเภอดงหลวง
17. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ
นายอาเภอหว๎านใหญํ
18. นายสมพร มณีรัตน์
นายอาเภอหนองสูง
19. นายปัญญา หาระสาร
แทนผู๎จัดการการประปาสํวนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
20. นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
21. นายทรงศิลป์ ประสีระเก
แทนจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
22. นางนิษฐา บุญจันทร์
แทนประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
23. นายสวําง วีรกิจบริการ
สวัสดิการและคุ๎มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
24. นายวิรุฬห์ ศุภกุล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
25. นายบัญชา ผลานุวงษ์
ผู๎อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
26. นายราวิท พิมพ์ศรี
แทนหัวหน๎าดํานควบคุมโรคติดตํอระหวํางประเทศฯ
27. นายเชิดชัย อาจวิชัย
หัวหน๎าศูนย์ควบคุมโรคติดตํอนาโดยแมลงที่ 72
28. นายนเรศ สุวรรณกูฏ
ผู๎อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
29. นางจงกลนี กมลวิเศษกุล
ผู๎อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดมุกดาหาร
30. นางพรอุมา หมอยา
คลังจังหวัดมุกดาหาร
31. นางสาวกัลญา หิตธิเดช
แทนธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
32. นายชวการ มาฆะวงศ์
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
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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.

นายขวัญชัย ธนพรไพศาล
นายกาธร เจริญสุข
นางสาวณริสา ศรีเจริญ
นายอติพิชญ์ จันทร์เพ็ง
นายจรูญ เหงําลา
วําที่ ร.ต.พิเชษฐ์ แก๎วจินดา
นายธีรศักดิ์ สามารถ
นายชัชวาล ราชขันธ์
ร.ต.ต.นราทร กลางประพันธ์
พ.ต.ต.อุดร ชาวแขก
พ.ต.อ.จตุรงค์ เปรมศิริ
นายวิญญู รัตนาพันธ์
นายวิยะ ด๎วงแพง
นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
นายสินสมุทร โนนมี
นางเพ็กน๎อย นพเคราะห์
นายวิริยะ แก๎วคง
นางสาวณัฐรินีย์ ปุณกรณ์
นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์
นายอุทัย ศรีทานันท์
นายบุญสํง ชื่นตา
นายเฉลิมพล เพ็ชรรัตน์
นางสาวอัจฉราพร ชาชุม
นายธเนศ ศรีประเสริฐ
นางสาวฐิติรัตน์ แสนสุข
นายอุดร ลุนาบุตร
นายสถาพร ภูํพันธ์เจริญสุข
นายพิทักษ์ เมืองโคตร
นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณไตรย์
นายณัฐ สุวรรณโรจน์
นายมารุต อุปนิสากร
นายสุรัติ วิภักดิ์
นายประยูร ดังก๎อง
นายวินิจ คงทรง
นายวันชัย ไรํสงวน
นายบรรดล ขันธุแสง
นายทรงวุฒิ โยวบุตร
นางสาววัชราภรณ์ ผิวขา
นายพรวุฒิ คาแก๎ว

แทนสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
แทนนายดํานศุลกากรมุกดาหาร
แทนผู๎อานวยการ คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
แทนผู๎อานวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดมุกดาหาร
ผู๎บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู๎อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.ร๎อย ตชด.ที่ 234
แทน ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
ผกก.10 กองบังคับการตารวจน้า
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
แทนเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แทนสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
แทนหัวหน๎าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ผู๎อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดมุกดาหาร
แทนหัวหน๎าดํานกักกันสัตว์มุกดาหาร
แทน ผอ.การยางแหํงประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน๎ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
แทนผู๎อานวยการศูนย์หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.อุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทนโทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
แทนอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ผู๎อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
ผู๎อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
ผู๎อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
แทนผู๎อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร๎อย
แทนผู๎อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
แทนผู๎อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
ผู๎อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู๎อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

๓
72. นายสายัณต์ บุญลี
73. นายเรือง สุพร
74. นายประภาส ศาสตร์แก๎ว
75. นายอเนก ชัยพิริยพิทักษ์
76. นายอนน บุญกระสาน
77. นายวิชัย พลอยกลม
78. นายเดชา แสงสุวรรณ
79. นางสาวจริยา ถานัน
80. นายนเรศ สมศรี
81. นางสาวศรุดา นรสิงห์
82. พ.อ.สุดใจ แพงพรมมา
83. พ.ต.วิเชียร ใจคง
84. น.ท.อมรศักดิ์ ชนะศึก
85. นายคายืน วงศ์ชาลี
86. นางจิดาภา แกํนนาคา
87. นายกิตติรัตน์ กุลตังวัฒนา
88. นายอินใจ วงศ์รัตนเสถียร
89. นายสามารถ สุมนารถ
90. นางสมรัก ศรีคง
91. นายสุรจิตต์ จันทรสาขา
92. นางสาวขวัญฤดี ธงยศ
93. นายประนอม อุทรักษ์
94. นายศราวุธ คล๎อสวัสดิ์
95. นางสาวจริญญา วันทาวงศ์
96. นางสาววิมล กลางประพันธ์
97. นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม
98. นายโกวิท พรายแก๎ว
99. นายประนม รัชอินทร์
100.นายเฉลียว ดีวงศ์
101.นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
102.นายกิตติรัตน์ กุลตังวัฒนา
103.นางวรลักษณ์ บุตรธิเดช
104.นางวิลาวรรณ ศรีสิทธิ์
105.นายสมชาย เลาหพัชรินทร์
106.นายบุญเรือง เมฆฉิม
107. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร
108.นางบุญญสรณ์ บุญโสม
109.นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง

ผู๎อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ผู๎อานวยการโรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
ผู๎อานวยการสานักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร
ขนสํงจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู๎อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
ผู๎อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
แทนทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สานักงานการกีฬาแหํงประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.นพค.24
ผบ.หมูํเรือที่ 3 นรข.
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ผู๎อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จังหวัดมุกดาหาร
รองประธาน ก.ธ.จ.มุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน๎าสถานีไฟฟูาแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู๎อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
แทนผู๎ปกครองนิคมสร๎างตนเองคาสร๎อยจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน๎าบ๎านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
ผู๎อานวยการศูนย์คุ๎มครองคนไร๎ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดมุกดาหาร
แทน หน.อุทยานแหํงชาติภูผาเทิบ
ปุาไม๎จังหวัดมุกดาหาร
แทนนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทนประธานหอการค๎าจังหวัดมุกดาหาร
แทนประธานสภาอุตสาหกรรมทํองเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
แทนประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
ผู๎จัดการศูนย์ให๎บริการ SME ครบวงจรจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน๎ากลุํมงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน๎ากลุํมงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน๎าหนํวยตรวจสอบภายใน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

๔
ผู้ไม่มาประชุม
1. รองผู๎วําราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายธวัชชัย ธรรมรักษ์)
2. รองผู๎วําราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายนพดล ไพฑูรย์)
3. หัวศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
4. ผู๎จัดการการไฟฟูาสํวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
5. ผู๎อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
6. ผู๎อานวยการสานักตรวจเงินแผํนดินจังหวัดมุกดาหาร
7. ผู๎อานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
8. ผู๎อานวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
9. ผู๎จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
10. ผู๎จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
11. ผบก.ภ.จว.มห.
12. หัวหน๎าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
13. หัวหน๎าดํานตรวจพืชมุกดาหาร
14. หัวหน๎าดํานตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
15. ผู๎ชํวยอธิการบดีฝุายบริหารการศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
16. หัวหน๎าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
17. หัวหน๎าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
18. หัวหน๎าอุทยานแหํงชาติภูสระดอกบัว
19. หัวหน๎าอุทยานแหํงชาติภูผายล
20. ผู๎อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
21. หัวหน๎าดํานปุาไม๎มุกดาหาร
22. หัวหน๎าสานักงานเลขานุการลุํมน้าโขงฯ
23. นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดมุกดาหาร
24. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
25. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
26. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
27. นายกสมาคมอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
28. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา

เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสรสิ ท ธิ์ ฤทธิ์ ส รไกร ผู๎ วํ า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ประธาน
การประชุมกลําวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

พิธีการก่อนการประชุม
๑. พิธีมอบของที่ระลึกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และผู้สร้างสถิติ
ใหม่สูงสุดประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ในการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ
ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 13 (อาเภอดอนตาล)
เนื่ อ งด๎ ว ยสมาคมเครื่ อ งบิ น กระดาษพั บ รํ ว มกั บ องค์ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์
แหํงชาติ จัดให๎มีการแขํงขันเครื่องบินกระดาษชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่
28 สิ ง หาคม 2559 ณ ศู น ย์แ สดงสิ น ค๎ าอิ มแพ็ ค เมือ งทองธานี จั งหวัด นนทบุ รี ซึ่ ง
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โรงเรียนบ๎านแก๎ง 2 ตาบลบ๎านแก๎ ง อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ได๎สํงนักกีฬาเข๎า
รํวมแขํงขันฯ และได๎รับรางวัลชนะเลิศ รุํนอายุไมํเกิน 12 ปี ได๎แกํ เด็กชายวัชรินทร์ ไชยายงค์
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุํนอายุไมํเกิน 12 ปี รวมทั้งรางวัลผู๎สร๎างสถิติใหมํสูงสุด
ประเทศไทย ได๎แกํ เด็กชายมานะชัย ชัยชนะ
2. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ อาเภอ TO BE NUMBER ONE และการประกวด
กิจกรรมสร้างสุข TO BE STAR SINGING CONTEST และ TO BE NUMBER
ONE Dancercise (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่จังหวัดมุกดาหารได๎ดาเนินกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ตั้งแตํ
ปี ๒๕๔๖ และด าเนิ น งานมาอยํ างตํ อเนื่ อ ง ในปี ๒๕4๙ ภายใต๎ การนาของทํ านผู๎ วํ า
ราชการจังหวัดมุกดาหารได๎ให๎ความส าคัญเป็นอยํางยิ่ง และได๎เห็นชอบแนวทางการ
สํงเสริมการดาเนินงานรณรงค์ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
จังหวัดมุกดาหาร ให๎เกิดความเข๎มแข็งและตํอเนื่อง โดยสํงเสริมให๎มีการประกาศเกียรติคุณ
กาหนดให๎มีรางวัลอาเภอ TO BE NUMBER ONE ตาบล TO BE NUMBER ONE และ
ชมรม TO BE NUMBER ONE ติดตามผลการดาเนินงานตํอเนื่องตลอดปี และสรุป
ประเมิน ผลปี ล ะ ๑ ครั้ ง ในปี ๒๕๕๙ คณะกรรมการระดั บจั ง หวัด ได๎ ล งพื้ น ที่ติ ด ตาม
ประเมินผลการดาเนินงานอาเภอ TO BE NUMBER ONE ในชํวงเดือนมิถุนายนที่ผํานมา
เป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว และได๎ประเมินผลการดาเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE
โดยจัดประกวดผลงานในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE เมื่อวันที่
๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนมุกดาหาร นอกจากนี้ยังได๎สํงเสริมให๎เยาวชน
ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ด๎วยการจัดกิจกรรมสร๎างสุข พัฒนา EQ ทักษะด๎านการ
แสดงออก กล๎ าคิด กล๎ าทา และการทางานเป็นที ม โดยส านักงานสาธารณสุ ขจังหวั ด
มุกดาหาร รํวมกับองค์การบริหารสํวนจังหวัดมุกดาหาร ได๎จัดงานรวมพลสมาชิก TO BE
NUMBER ONE จังหวัดมุกดาหาร ประกวดกิจกรรมสร๎างสุข TO BE NUMBER ONE
Dancercise และ TO BE STAR SINGING CONTEST ในวันอาทิตย์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙
ณ ห๎างสรรพสินค๎าโรบินสัน สาขามุกดาหาร ผลการประกวด ดังนี้
1. อาเภอ TO BE NUMBER ONE ที่เป็นแบบอยํางที่ดีในระดับจังหวัด ประจาปี ๒๕๕๙
ได๎แกํ
1.1 อาเภอดงหลวง
1.2 อาเภอหว๎านใหญํ
2. ชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเดํนระดับจังหวัด ประจาปี ๒๕๕๙ ได๎แกํ
2.1 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนคาชะอีวิทยาคาร
2.2 ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ๎านพังคอง
2.3 ชมรม TO BE NUUMBER ONE บริษัท สยามแม็คโคร จากัด สาขามุกดาหาร
3. TO BE NUMBER ONE Dancercise รุํน Teenage
3.1 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได๎แกํ
1) ทีม Gew โรงเรียนดอนตาลวิทยา
2) ทีม Develop Dance Crew โรงเรียนมุกดาหาร
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3.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได๎แกํ ทีมคาสร๎อยพิทยาสรรค์ โรงเรียนคาสร๎อย
พิทยาสรรค์
3.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได๎แกํ ทีม N.W. โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์
4. TO BE NUMBER ONE Dancercise รุํน Pre – Teenage
4.1 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได๎แกํ ทีม MINI PEHCHEW โรงเรียนมุกดาหาร
4.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได๎แกํ ทีม M.W. Power Dance โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
4.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได๎แกํ ทีม M.D.L.Dance โรงเรียนมุกดาลัย
5. การประกวด TO BE STAR SINGING CONTEST ประเภทไทยสากล/สตริง
5.1 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได๎แกํ นางสาวจิราพัชร โคตรอํอน โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา
5.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได๎แกํ นางสาวโสภา ยาสภา โรงเรียนบ๎านโนนสวาท
5.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได๎แกํ เด็กหญิงชลธิชา ทุํมโมง โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา
6. การประกวด TO BE STAR SINGING CONTEST ประเภทไทยลูกทุํง
6.1 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได๎แกํ นางสาวพรชิตา เชื้อคาฮด โรงเรียนคาชะอีวิทยาคาร
6.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได๎แกํ นางสาวอรพิชญ์ คามุงคุณ โรงเรียนดงหลวงวิทยา
6.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได๎แกํ นายทศพล ทองโสม โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
3. พิ ธี ม อบรางวั ล การประกวดผ้ า ระดั บ จั ง หวั ด พิ ธี ม อบรางวั ล หมู่ บ้ า น OTOP
เพื่อการท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
ประจาปี 2559 และพิธีมอบรางวัลหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับจังหวัด (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
จั ง หวั ด มุ ก ดาหารได๎ ด าเนิ น การประกวดผ๎ า ไหมระดั บ จั ง หวั ด เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่
5 สิงหาคม 2559 ณ ห๎องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลาง
จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ๎ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีอีกทั้งนาเสนอความสวยงาม ความเป็นเอกลักษณ์
ของผ๎าไทยที่ควรคําแกํการอนุรักษ์ไว๎เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให๎คงอยูํคูํกับประเทศ
ไทย และเผยแพรํ ใ ห๎ ทั่ ว โลกรู๎ จั ก ถึ ง คุ ณ คํ า ของผ๎ า ไทย โดยการประกวดแบํ ง ออกเป็ น
4 ประเภท คือ ผ๎าไหมมัดหมี่ทอมือ ผ๎าไหมลายขัดทอมือ ผ๎าไหมหางกระรอกทอมือ และ
ผ๎าชาติพันธุ์ ซึ่งมีรางวัลในการประกวด คือ รางวัลชนะเลิศจะได๎รับเงินสด 1,000 บาท
พร๎อมโลํรางวัล รางวัลรองชนะเลิศลาดับที่ 1 จะได๎รับเงินสด 800 บาท พร๎อมโลํรางวัล
และรางวัลรองชนะเลิศลาดับที่ 2 จะได๎รับเงินสด 500 บาท พร๎อมโลํรางวัล
กิจกรรมที่ 2 กรมการพัฒนาชุมชนได๎สํงเสริมการดาเนินงานหมูํบ๎าน OTOP เพื่อการ
ทํองเที่ยว ตั้งแตํปี 2549 มาอยํางตํอเนื่อง และในปีงบประมาณ 2559 ได๎กาหนดดาเนิน
กิจกรรมรับรองมาตรฐานหมูํบ๎าน OTOP เพื่อการทํองเที่ยวโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อสํงเสริมให๎หมูํบ๎าน OTOP เพื่อการทํองเที่ยวมีการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง
2. เพื่ อ ให๎ ห มูํ บ๎ า น OTOP เพื่ อ การทํ อ งเที่ ย ว มี ศั ก ยภาพและมาตรฐานด๎ า นการ
ทํองเที่ยวสามารถรองรับนักทํองเที่ยวได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
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โดยให๎หมูํบ๎านสมัครเข๎ารับการประเมินมาตรฐานหมูํบ๎าน OTOP เพื่อการทํองเที่ยว ซึ่ง
จังหวัดมุกดาหารได๎สมัครเข๎ารับการประเมิน จานวน 2 หมูํบ๎าน คือ (1) หมูํบ๎าน OTOP
เพื่อการทํองเที่ยวบ๎านภู อาเภอหนองสูง และ (2) หมูํบ๎าน OTOP เพื่อการทํองเที่ยวบ๎าน
หนองหลํ ม อาเภอดอนตาล และได๎รับ การตรวจประเมิน จากคณะกรรมการประเมิ น
มาตรฐานหมูํบ๎าน OTOP เพื่อการทํองเที่ยว ปี 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559
จังหวัดมุกดาหารได๎รับแจ๎งจากกรมการพัฒนาชุมชนวําหมูํบ๎าน OTOP เพื่อการทํองเที่ยว
บ๎านภู ตาบลบ๎านเปูา อาเภอหนองสูง ได๎ผํานการรับรองมาตรฐานหมูํบ๎าน OTOP เพื่อ
การทํองเที่ยว ปี 2559 และกรมการพัฒนาชุมชนได๎มอบโลํรางวัล ใบเกียรติบัตร และเงิน
รางวัล จานวน 100,000 บาท ในงานวันพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 5 กันยาน 2559
ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ๎งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมที่ 3 กรมการพัฒนาชุมชนมอบหมายให๎ทุกจังหวัดดาเนินโครงการพัฒนา
หมูํ บ๎ า นสารสนเทศต๎ น แบบเพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ระดั บ จั ง หวั ด กิ จ กรรมตาม
ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีการสํงเสริมให๎
หมูํบ๎าน/ชุมชนใช๎ประโยชน์จาก ข๎อมูล จปฐ./กชช.2 ค ในการจัดทาสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งบ๎านโคกสวาท หมูํที่ 9 ตาบลปุงขาม อาเภอหว๎านใหญํ
ได๎ขับเคลื่อนดาเนินการตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนดมาอยํางตํอเนื่อง สํงผล
ให๎ได๎รับการคัดเลือกให๎เป็นหมูํบ๎านสารสนเทศต๎นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
จังหวัด ประจาปี 2559 ของจังหวัดมุกดาหาร ผู๎ได๎รับรางวัล ดังนี้
1. รางวัลการประกวดผ๎าไหมระดับจังหวัด แบํงเป็น 4 ประเภท ได๎แกํ
1.1 รางวัลประเภทผ๎าไหมมัดหมี่ ได๎แกํ
1) รางวัลชนะเลิศ คือ นางสุขสวําง กลางประพันธ์ อาเภอหนองสูง
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาหรับ งานไว อาเภอหนองสูง
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสุขสวําง กลางประพันธ์ อาเภอหนองสูง
1.2 รางวัลประเภทผ๎าไหมลายขัดทอมือ ได๎แกํ
1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางกฤษณา กลางประพันธ์ อาเภอหนองสูง
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวอมรรัตน์ มีเที่ยง อาเภอดงหลวง
1.3 รางวัลประเภทผ๎าไหมหางกระรอกทอมือ ได๎แกํ
1) รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาหรับ งานไว อาเภอหนองสูง
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางพัฒนา สุทธิพันธ์ อาเภอนิคมคาสร๎อย
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางวาสนา อาจวิชัย อาเภอหนองสูง
1.4 รางวัลผ๎าชาติพันธุ์ ได๎แกํ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 นางอัญชลี อุณวงค์
อาเภอดงหลวง
2. รางวัลหมูํบ๎าน OTOP เพื่อการทํองเที่ยว ที่ได๎รับการรับรองมาตรฐาน หมูํบ๎าน
OTOP เพื่อการทํองเที่ยว ประจาปี 2559 ได๎แกํ หมูํบ๎าน OTOP เพื่อการทํองเที่ยวบ๎านภู
ตาบลบ๎านเปูา อาเภอหนองสูง
3. รางวัลหมูํบ๎านสารสนเทศต๎นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด
ได๎แกํ บ๎านโคกสวาท หมูํที่ 9 ตาบลปุงขาม อาเภอหว๎านใหญํ

๘
4. พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการอบรมเยาวชนพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
จังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมจังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่ ส านั กงานทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล๎ อ มจั งหวั ด มุก ดาหารได๎จัด การ
ฝึกอบรมโครงการอบรมเยาวชนพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดมุกดาหาร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต๎โครงการสร๎างความรํวมมือด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล๎ อ มในระดั บ พื้ น ที่ เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาวะภู มิ อ ากาศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จากส านั ก งานปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล๎อม โดยมีโรงเรียนรํมเกล๎าพิทยาสรรค์ ตาบลรํมเกล๎า อาเภอนิคมคาสร๎อย จังหวัด
มุกดาหาร เข๎ารํวมดาเนินโครงการในระหวํางวันที่ ๑๙ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ เขตห๎ามลําสัตว์
ปุาถ้าผาน้าทิพย์ จากการฝึกอบรมปรากฏวํามีนักเรียนที่ผํานการฝึกอบรมในครั้งนี้ทั้งสิ้น
จ านวน ๘๕ คน และคณะครู ผู๎ ค วบคุ ม ที่มี จิ ต อาสาชํ ว ยงานราชการ จ านวน ๑๗ คน
รวมทั้งสิ้น ๑๐๒ คน ดังนี้
1. ผู๎แทนคณาจารย์โรงเรียนรํมเกล๎าพิทยาสรรค์
๒. ผู๎แทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๓. ผู๎แทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๔. ผู๎แทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
๕. ผู๎แทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
5. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจาปี 2559
(ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
กรมการปกครองได๎จัดทาโครงการบ๎านสวย เมืองสุข น๎อมราลึกการกาเนิดสถาบันกานัน
ผู๎ ใหญํ บ๎ านของประเทศไทย เพื่ อน๎ อมร าลึ กถึ งพระมหากรุ ณาธิ คุ ณของพระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงดาริให๎มีตาแหนํงกานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ทาหน๎าที่
บาบัดทุกข์ บารุงสุข และเป็นการสํงเสริมกานัน ผู๎ใหญํบ๎าน และคณะกรรมการหมูํบ๎าน
ให๎ เป็ น กลไกส าคัญในการขับเคลื่ อนนโยบายของรัฐ บาล กระทรวง กรม จังหวัด และ
อาเภอ ให๎เกิดผลอยํางเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ตาบล หมูํบ๎าน สามารถเป็นที่พึ่งให๎กับ
ประชาชนได๎อยํางแท๎จริง และมีการดาเนินกิจกรรม 1 หมูํบ๎าน 1 ผลงาน 1 เดือน เพื่อให๎
บรรลุเปูาหมายบ๎านเรือน มีความสะอาด สวยงาม บ๎านเมืองมีความสุข ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยํางตํอเนื่องและสร๎างความยั่งยืนในการดาเนินงาน รวมทั้ง
เพื่อสร๎างแรงจูงใจและขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานให๎ กับหมูํบ๎านที่กานัน ผู๎ใหญํบ๎าน
และคณะกรรมการหมูํบ๎าน จังหวัดมุกดาหารได๎ดาเนินการพิจารณาคัดเลือกหมูํบ๎านตาม
โครงการดังกลําวให๎เข๎ารับรางวัลในระดับจังหวัดเสร็จเรียบร๎อ ยแล๎ว โดยหมูํบ๎านที่ได๎รับ
รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดได๎เป็นตัวแทนเข๎ารับการตรวจประเมินเพื่อรับรางวัลในระดับ
เขตด๎วย กรมการปกครองแจ๎งให๎จังหวัดพิจารณาคัดเลือกหมูํบ๎านต๎นแบบประชาธิปไตย
ดีเดํน ประจ าปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกระตุ๎นสํ งเสริมให๎ อาสาสมัค ร
ต๎นแบบประชาธิปไตยได๎ดาเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมสํงเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
ในระดับพื้นที่อยํางตํอเนื่อง และเพื่อสร๎างขวัญกาลังใจให๎กับหมูํบ๎านที่มีผลการดาเนินงาน
อยํางโดดเดํน มีความภาคภูมิใจและนาไปสูํการพัฒนางานในหมูํบ๎านให๎มีประสิทธิภาพและ

๙
เป็นแบบอยํางของการพัฒนาให๎แกํหมูํบ๎านอื่นๆ ตํอไป และจังหวัดมุกดาหารได๎พิจารณา
คัด เลื อ กให๎ บ๎ านหนองขํา ตาบลหนองแวง อาเภอนิ คมค าสร๎ อย เป็ น หมูํ บ๎ านต๎ นแบบ
ประชาธิปไตยดีเดํน ประจาปี 2559 ระดับจังหวัด ผู๎ได๎รับรางวัล ดังนี้
1. โลํรางวัลโครงการบ๎านสวย เมืองสุข ประจาปี 2559
1.1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับเขต และรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด
ได๎แกํ บ๎านหนองขํา ตาบลหนองแวง อาเภอนิคมคาสร๎อย
1.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับจังหวัด ได๎แกํ บ๎านแข๎ ตาบลบ๎านค๎อ
อาเภอคาชะอี
1.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับจังหวัด ได๎แกํ บ๎านนาสะโน ตาบลนาสะเม็ง
อาเภอดอนตาล
2. รางวัลประกาศเกียรติคุณหมูํบ๎านต๎นแบบประชาธิปไตยดีเดํน ประจาปี 2559
จังหวัดมุกดาหาร ได๎แกํ บ๎านหนองขํา ตาบลหนองแวง อาเภอนิคมคาสร๎อย
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนราชการ และนายอาเภอ จังหวัดมุกดาหาร
(1) ผู๎เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2559

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 นายธวัชชัย ธรรมรักษ์
2 พล.ต.ต.วิทวัส บูรณสมภพ

ตาแหน่ง
รองผู๎วําราชการจังหวัดมุกดาหาร
ผู๎บังคับการตารวจภูธรจังหวัด
มุกดาหาร

สังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร

(๒) หัวหน๎าสํวนราชการย๎ายไปดารงตาแหนํงจังหวัดอื่น
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งเดิม

ลาดับ
ที่
1 นางบุญญาภา เสนามนตรี
2

นายนเรศ สุวรรณกูฎ

ผู๎อานวยการสานักงานบังคับคดี
จังหวัดมุกดาหาร
ผู๎อานวยการการเลือกตั้งประจา
จังหวัดมุกดาหาร

ตาแหน่งใหม่

ผู๎อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัด
กาฬสินธุ์
ผู๎อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
อานาจเจริญ

มติที่ประชุม

รับทราบ

มติที่ประชุม

๑.๒ การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕9 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

ประธาน

๑.๓ การมอบนโยบายของรัฐบาล และข้อราชการสาคัญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผลการดาเนินงานของจังหวัดมุกดาหาร ตามนโยบายของรัฐบาล และ คสช. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ภายใต๎การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่
ผํานวํา ถือวําเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย และประสบความสาเร็จด๎วยดี เชํน การออกเสียง
ประชามติรํ างรัฐ ธรรมนูญ เมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม 2559 มีผู๎มาใช๎สิ ทธิออกเสี ยง ร๎อยละ

๑๐
62.45 เป็นลาดับที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในด๎านเศรษฐกิจ สังคม และความ
มั่นคง ถือวําเป็นที่นําพอใจ ในเรื่องภัยธรรมชาติ ภัยแล๎ง และอุทกภัย ของจังหวัดมุกดาหาร
ก็ยังไมํเกิดขึ้น ตลอดชํวง 34 ปี ที่ผํานมาจังหวัดมุกดาหารได๎มีการพัฒนามาตามลาดับ ซึ่ง
ต๎องมีการปรับปรุง และพัฒนาไปเรื่อยๆ เพื่อให๎ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดี และมีรายได๎ที่
เพิ่ ม ขึ้ น ผลการด าเนิ น งานประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕59 ที่ ผํ า นมา ก็ ข อขอบคุ ณ
ทีมประชารัฐไว๎ในโอกาสนี้ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559
ทีมประชารัฐของจังหวัดมุกดาหารยังมีภารกิจที่จะต๎องขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญของ
รัฐบาล คสช. กระทรวง ทบวง กรมตํางๆ ในภารกิจที่ต๎องดาเนินการต๎องอาศัยความรํวมมือ
รํวมใจ สํงเสริ ม และสนับสนุนจากทุกภาคสํ วนราชการ สํ วนกลางที่มีสานักงานตั้งอยูํใน
จังหวัด องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น อาเภอทุกอาเภอ ที่จะต๎องบูรณาการรํวมกันในการ
ขับ เคลื่ อนเรื่ องตํางๆ สิ่ งที่จ ะดาเนิ นการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในเรื่องของ
นโยบายรัฐ บาล คสช. กระทรวง กรมตํางๆ (Agenda) คือ 1) การปกปูองเชิดชูส ถาบัน
พระมหากษัตริ ย์ 2) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดมุกดาหารมีโครงการ
พัฒนาพื้นที่ลุํมน้าห๎วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อยูํในพื้นที่ตาบลกกตูม
อาเภอดงหลวง และในพื้นที่ ตาบลบ๎านค๎อ อาเภอคาชะอี ที่จะต๎องดาเนินการตํอเนื่อง 3)
การสํงเสริมการพัฒนาการขับเคลื่อนปรัชญาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร
และชนบท 4) การลดความเหลื่อมล้าของสังคม 5) การสร๎างโอกาสการเข๎าถึงบริการของ
ภาครั ฐ ไมํ วํ า จะเป็ น นโยบายการจั ด สรรที่ ดิ น ท ากิ น ให๎ กั บ ชุ ม ชน โดยผํ า นกลไกของ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหํงชาติ จังหวัดมุกดาหารมีเปูาหมาย 3 พื้นที่ ได๎แกํ พื้นที่ปุา
สงวนแหํงชาติปุาดงภูสี ฐาน พื้นที่เปูาหมาย จานวน 9,076 ไรํ ปุาสงวนแหํงชาติปุาดงหมู
พื้นที่เปูาหมาย จ านวน 1,500 ไรํ และที่ส าธารณประโยชน์โคกกระเบา พื้นที่เปูาหมาย
จานวน 41 ไรํ 6) การบริหารจัดการแรงงานตํางด๎าว 7) นโยบายการปูองกันแก๎ไขปัญหา
การค๎ามนุษย์ 8) การหลบหนีเข๎าเมือง 9) การปูองกันการบุกรุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
สัดสํวนของพื้นที่ปุาไม๎ความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดมุกดาหาร ปัจจุบันอยูํที่ ร๎อยละ 32 แตํ
ต๎องทาให๎ได๎ไปจนถึง ร๎อยละ 40 ตามเปูา หมายที่กาหนดไว๎ ไมํวําจะเป็นการปลูกปุา การ
สร๎างแหลํงน้าลาธาร การปูองกันการบุกรุกตัดไม๎ทาลายปุา 10) นอกจากนี้นโยบายลําสุดที่
รัฐบาลมอบหมายให๎ทางกระทรวงมหาดไทยดาเนินการคือ เรื่องการจัดการขยะของเสี ย
อั น ตราย ไปสูํ จั ง หวั ด สะอาด โดยก าหนดเปู า หมายภายในปี 2560 ต๎ อ งจั ด การขยะ
ปลายทางให๎ลดลงร๎อยละ 5 ซึ่งก็ได๎มีการลงนาม MOU กับสํวนราชการ จังหวัด อาเภอ
และองค์กรปกครองสํ ว นท๎องถิ่น แล๎ ว 11) นอกจากนี้นโยบายในเรื่องการปูองกันแก๎ไข
ปั ญ หายาเสพติ ด ซึ่ ง ถื อ วํ า เป็ น นโยบายส าคั ญ ของรั ฐ บาลและเป็ น วาระแหํ ง ชาติ ต๎ อ ง
ดาเนินการตํอไป ทั้งในด๎านการบาบัดรักษา ด๎านการปูองกัน ด๎านการปราบปราม และเรื่อง
ที่มีความสาคัญอยํางมาก คือ พฤติกรรมของเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ จะมี 2 สํวน คือ สํวนที่หนึ่ง
เจ๎าหน๎ าที่ของรัฐ ไปยุํงเกี่ยวกับยาเสพติดโดยตรง สํวนที่ส อง การปลํอยปละละเลย การ
เพิกเฉย ตํอเจ๎าหน๎าที่ในหนํวยงาน ผู๎บังคับบัญชาต๎องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นด๎วย 12)
นโยบายในเรื่องการรักษาความปลอดภัยทั้งทางบกและทางน้า 13) การปูองกันลดการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน นโยบายของรัฐบาลก็ชัดเจนแล๎ว วํา ให๎ทุกจังหวัดดาเนินการตลอด 365
วัน 14) นอกจากนี้ก็นโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ คือ
การจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) 15) ในสํวนของการแก๎ไขปัญหา
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ความเดือดร๎อนให๎กับพํอแมํพี่น๎องประชาชนผํานชํองทางของศูนย์ดารงธรรม ทั้งในระดับ
อาเภอ และระดั บ จั งหวัด ยัง เป็ นเรื่อ งส าคั ญ เพราะถื อวํ าเป็น ชํอ งทางที่ป ระชาชนที่จ ะ
สามารถร๎องเรียนร๎องทุกข์ได๎
ในสํวนของการแก๎ไขความเดือดร๎อนของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดมุกดาหาร (Area)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไมํวําจะเป็นเรื่องการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาจังหวัด
จังหวัดมุกดาหารได๎วงเงินงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให๎ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จานวน 245 ล๎านบาท ซึ่งจะขับเคลื่อนใน 6 ยุทธศาสตร์ นอกจากนี้จังหวัดมุกดาหารยัง มี
งบกระตุ๎นเศรษฐกิจ ตาบลละ 5 ล๎านบาท หมูํบ๎านละ 200,000 บาท โครงการสํวนใหญํ
จะเน๎นไปทางแหลํงน้า ถนน และจังหวัดมุกดาหารยังมีโครงการที่จะดาเนินการ ไมํวําจะเป็น
โครงการบาบัดทุกข์บารุงสุขสร๎างรอยยิ้มให๎กับประชาชน โครงการออกหนํวยแพทย์เคลื่อนที่
พอ.สว. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร โครงการแก๎ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร๎อ นของประชาชนกรณี ย ากจน
เจ็บปุวย พิการ อนาถา จะดูแลในเรื่องของปัจจัย 4 ได๎แกํ ด๎านที่อยูํอาศัย ด๎านเครื่องนุํงหํม
ด๎านยารักษาโรค ด๎านอาหาร จังหวัดมุกดาหารได๎สร๎างบ๎านตามโครงการ จานวน 26 หลัง
สํงมอบไปแล๎ว จานวน 16 หลัง เหลือ จานวน 10 หลัง นอกจากนี้ ยังมีโครงการผู๎วําฯ พา
เยี่ยมวัดทาบุญสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ โครงการผู๎วําฯ พบสถานประกอบการ
โครงการผู๎วําฯ พบสื่อมวลชน โครงการผู๎วําฯ พบนักเรียนหน๎าเสาธง และที่สาคัญในเรื่อง
การปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบถือวําเป็นนโยบายสาคัญ ของรัฐบาล ที่
จังหวัดจะต๎องดาเนินการ สํวนในเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษความก๎าวหน๎าในสํวนของ
นโยบายจะมี การออกเป็น พระราชบัญ ญัติ เ ขตพัฒ นาเศรษฐกิ จพิ เศษ โดยได๎ ผํ านความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีไปแล๎ว เมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม 2559 ทั้งหมดที่กลําวมาถือวํา
เป็นงานทั้งในระดับนโยบาย และในระดับพื้นที่ ที่ทุกภาคสํวนจะต๎องรํวมกันขับเคลื่อนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให๎มีความก๎าวหน๎าตํอไป
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕9 เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕9
รายงานการประชุมมีจานวน ๒๔ หน๎า ฝุายเลขานุการได๎ลงรายงานการประชุม
ในเว็ บ ไซต์ www.mukdahan.go.th และได๎ จั ด สํ ง รายงานการประชุ ม ทาง Email:
mukdahan_gov@hotmail.com แล๎ว ไมํมีผู๎ขอแก๎ไขรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕9 เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕9
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) การจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีมุกดาหาร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
จังหวัดมุกดาหารได๎ดาเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท อประชารัฐรักสามัคคี
มุกดาหาร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัดอเมื่อวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีทุนจดทะเบียน
เริ่มต๎นจากภาคสํวนตํางๆ จานวน ๑,๐๔๑,๕๐๐ บาท และได๎จัดพิธีเปิดตัวบริษัทประชารัฐ
รักสามัคคีมุกดาหาร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ในวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา
๑๐.๐๐ น. ณ ห๎องประชุม ๒๐๓ ศาลากลางจังหวัด มุกดาหาร โดยได๎เรียนเชิญทํานผู๎วํา
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ราชการจังหวัดมุกดาหาร ภาคสํวนราชการ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม
และภาคประชาชน จานวน ๘๐ คน รํวมเป็นสักขีพยานในการเปิดตัวบริษัท ประชารัฐ
รักสามัคคีมุกดาหาร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด (Kick Off) เปูาหมายในการจัดตั้งบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีมุกดาหาร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด คือ หุ๎นจานวน ๔,๐๐๐ หุ๎นๆ ละ
๑,๐๐๐ บาท จานวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากภาคสํวนตํางๆ ดังนี้
๑. ภาครัฐ
ให๎ได๎ ๔๐๐ หุ๎น จานวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
๒. ภาคเอกชน
ให๎ได๎ ๒,๐๐๐ หุ๎น จานวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ภาควิชาการ
ให๎ได๎ ๘๐๐ หุ๎น จานวนเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ภาคประชาสังคม ให๎ได๎ ๖๐๐ หุ๎น จานวนเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
๕. ภาคประชาชน ให๎ได๎ ๒๐๐ หุ๎น จานวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
และเพื่อระดมทุนการจัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีมุกดาหาร (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
จากัด ให๎ได๎ตามเปูาหมายที่กาหนด จังหวัดได๎ดาเนินการ ดังนี้
๑. ดาเนินการประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานและการระดมทุนให๎กับ
ภาคประชาชน ได๎แกํ กานัน ผู๎ใหญํบ๎าน กรรมการหมูํบ๎านทุกหมูํ บ๎านทุกตาบล ในระหวําง
วันที่ ๒๒ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมที่วําการอาเภอทุกอาเภอ
๒. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข๎าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
ทุกสํวนราชการได๎รํวมระดมทุนให๎ได๎ตามเปูาหมายที่กาหนด
๓. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับทุกสถาบันในพื้นที่
จังหวัดมุกดาหารได๎รํวมระดมทุนให๎ได๎ตามเปูาหมายที่กาหนด
๔. กาหนดระดมทุนและการมอบหุ๎ นการจัดตั้งบริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี
มุกดาหาร (วิสาหกิจ เพื่อสังคม) จากัด ครั้งที่ ๒ ในวันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา
๑๕.๐๐ น. ณ ห๎องประชุม ๒๐๓ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ
(2) โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในภาคเกษตรและชนบท ระดั บ จัง หวัด (ส านั ก งานพัฒ นาชุม ชนจัง หวั ด
มุกดาหาร)
จังหวัดได๎จัดสํงโครงการฯ ที่ผํานความเห็นชอบตามมติที่ ประชุมคณะทางาน
กลั่นกรองกลั่ นกรองโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการสํ งเสริมการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบทระดับจังหวัด ครั้งที่
1/2559 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ดังนี้
๑. ให๎ ก ระทรวงมหาดไทย จ านวน 95 โครงการ เป็ น โครงการประเภท
ลดรายจําย เพิ่มรายได๎ 73 โครงการ ประเภทแหลํงน้า 22 โครงการ
๒. จัดสํงโครงการให๎กับหนํวยงานที่เสนอของบประมาณ ได๎แกํ กองร๎อยตารวจ
ตะเวนชายแดน จานวน 2 โครงการ และหนํวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 จานวน 1 โครงการ
เรียบร๎อยแล๎ว
จังหวัดมุกดาหารได๎จัดประชุมคณะทางานกลั่นกรองโครงการตามยุทธศาสตร์
ที่ 1 โครงการสํงเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงในภาค
เกษตรและชนบทระดับจังหวัดครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ณ ห๎องประชุม 202

๑๓

มติที่ประชุม
พัฒนาการจังหวัด

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เพื่อพิจารณากลั่นกรองและให๎ความเห็นชอบโครงการที่เสนอ
ของบประมาณ จานวน 207 โครงการ ดังนี้
๑. โครงการประเภทลดรายจําย เพิ่มรายได๎ จานวน 166 โครงการ
๒. โครงการประเภทแหลํงน้า จานวน 41 โครงการ เป็น โครงการที่เสนอขอ
โดยองค์กรสาธารณะ จานวน 39 โครงการ และโครงการที่เสนอขอโดยหนํวยงานภาครัฐ
จานวน 2 โครงการ
โดยผลการพิจารณาโครงการ คณะทางานได๎พิจารณากลั่นกรองและให๎ความเห็ นชอบ
จานวน 207 โครงการ ในวงเงินงบประมาณ 112,568,780 บาท ดังนี้
๑. โครงการที่ เ สนอขอโดยองค์ ก รสาธารณะ จ านวน 205 โครงการ
วงเงินงบประมาณ 111,929,754 บาท
๒. โครงการที่ เ สนอขอโดยหนํว ยงานภาครั ฐ จ านวน 2 โครงการ วงเงิ น
งบประมาณ 639,026 บาท
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารได๎จัดสํงโครงการ ให๎หนํวยงาน ดังนี้
๑. สํ ง ให๎ ก ระทรวงมหาดไทย จ านวน 205 โครงการ วงเงิ น งบประมาณ
111,929,754 บาท ได๎แกํ แบบเสนอโครงการ เอกสาร หลักฐาน และแบบตรวจสอบ
โครงการ (Checklist) โดยเอกสารต๎นฉบับ จัดเก็บไว๎ที่สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อ
ใช๎ประกอบการติดตามประเมินผล
๒. สํงให๎อาเภอที่ผํานความเห็นชอบโครงการของหนํวยงานภาครัฐ เพื่อจัดสํง
ให๎ ห นํ ว ยงานที่ เ สนอของบประมาณด าเนิ น การตํ อ ไป จ านวน 2 โครงการ วงเงิ น
งบประมาณ 639,026 บาท
รับทราบ
(3) ร้านประชารัฐ สุขใจ SHOP (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
ร๎านประชารัฐสุขใจ Shop เกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลมีนโยบายสํงเสริมเศรษฐกิจ
ฐานราก เพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ าและเน๎ น การสร๎ า งความเติ บ โตจากภายใน เป็ น การ
สนับสนุนให๎ประชาชนได๎มีสํวนรํวมในการพัฒนาประเทศให๎ก๎าวหน๎าอยํางยั่งยืน ผํานการ
สร๎างงานสร๎างอาชีพ ซึ่งนอกจากจะชํวยผลักดันและสํงเสริมสินค๎าในแตํละท๎องถิ่นให๎เป็นที่
รู๎จักและผู๎บริโภคสามารถเข๎าถึงได๎งํายแล๎วยังเป็นการเพิ่มชํองทางในการกระจายรายได๎สูํ
ท๎องถิ่นให๎ทั่วถึง รวมถึงเป็นจุดประชาสัมพันธ์สถานที่ทํองเที่ยวของแตํละจังหวัด ภายใต๎
ชื่อ “ประชารัฐ สุขใจ SHOP” ซึ่งจังหวัดมุกดาหารได๎ดาเนินการในสถานีบริการน้ามัน
ปตท. จานวน ๒ จุด คือ ๑) สถานีบริการน้ามัน ปตท. สะพานมิตรภาพมุกดาหาร – ลานทอง และ
๒) สถานีบริการน้ามัน ปตท. คาฮาอวน อาเภอเมืองมุกดาหาร การเปิดจาหนํายสินค๎า
จังหวัดมุกดาหารได๎ดาเนินการเปิดประชารัฐ สุขใจ SHOP ทั้ง ๒ จุด ดังนี้
๑. วัน ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พิ ธีเ ปิ ด จาหนํา ยสิ นค๎ า อยํา งเป็ น ทางการ
ณ สถานีบริการน้ามัน ปตท. สะพานมิตรภาพมุกดาหาร – ลานทอง โดยนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
ผู๎วําราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานกลําวเปิดงาน และนางสุนทรี ใจสุทธิ์ พัฒนาการ
จังหวัดมุกดาหาร กลําวรายงาน ทั้งนี้ได๎รับเกียรติจากนางไพเราะ รอยตระกูล ผู๎ตรวจ
ราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๑๑ รํวมพิธีเปิด

๑๔
๒. วัน ที่ ๒๑ กัน ยายน ๒๕๕๙ กาหนดพิ ธีเ ปิดจ าหนํา ยอยํางเป็ นทางการ
ณ สถานีบริการน้ามัน ปตท. คาอาฮวน โดยรองผู๎วําราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน
นางสุ น ทรี ใจสุ ทธิ์ กลํ าวรายงาน โดยมีหั ว หน๎าสํ ว นราชการ คณะกรรมการเครือขําย
OTOP จังหวัดมุกดาหาร และกลุํมผู๎ผลิต ผู๎ประกอบการ OTOP รํวมงาน
รับทราบ

มติที่ประชุม

(๔) การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
คณะรั ฐมนตรีได๎มีมติเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 เห็นชอบมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช๎จํายงบประมาณรายจําย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อให๎
สํ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และหนํว ยงานของรั ฐ ถือ ปฏิ บัติ โดยก าหนดเปูา หมายการ
เบิกจํายเงินงบประมาณรายจําย 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

ผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. สรุปผลการเบิกจํายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบประจา

เบิกจ่าย
ข้อมูล ณ วันที่ 2๖ กันยายน 2559
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
2,๖๗๙.๗๕
๒,๖๔๘.๗๒
๙๘.๘๔

งบลงทุน

๒,๐๖๕.๙๑

๑,๕๐๒.๐๖

รวม

๔,๗๔๕.๖๕

๔,๑๕๐.๗๘

รายการ

%
เป้าหมาย

ลาดับการ
เบิกจ่าย
(ประเทศ)

9๘55

๑๐

๗๒.๗๑

๘๗

๖๒

๘๗.๔๖

๙๖

๗๐

๑๕
2. สรุปผลการเบิกจํายเงินงบจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายการ
งบประจา

มติที่ประชุม
คลังจังหวัด

เบิกจ่าย
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ กันยายน 2559
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
๓๒.๐๐
๒๘.๕๑
๘๙.๐๘

%
เป้าหมาย

ลาดับการ
เบิกจ่าย
(ประเทศ)

5๙๘5

๒๓

งบลงทุน

๑๘๐.๙๖

๑๔๗.๙๓

๘๑.๗๕

๘๗

๓๗

รวม

๒๑๒.๙๖

๑๗๖.๔๔

๘๒.๘๕

๙๖

๓๔

รับทราบ
(5) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
กระทรวงการคลัง ยกเลิกหนังสือแจ๎งเวียนกระทรวงการคลัง ว 36 ว76 ว77
และ ว90 โดยกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติขึ้นใหมํเพื่อให๎สํวนราชการถือปฏิบัติ ดังนี้
๑. การจํายเงิน สํวนราชการที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารกรุงไทย
ส าหรั บ รั บ เงิ น งบประมาณที่ ขอเบิ กจากคลั ง ขอเปิ ดใช๎บ ริก ารด๎า นการโอนเงิน (Bulk
Payment) ผํานระบบ KTB Corporate Online เพื่อใช๎การโอนเงินเข๎าบัญชีธนาคารของ
ผู๎มีสิทธิรับเงินที่เป็นข๎าราชการ ลูกจ๎าง พนักงานราชการ หรื อบุคคลภายนอก ในกรณีดังนี้
(1) การจํายเงินสวัสดิการ คําตอบแทน หรือกรณีอื่นใดที่กระทรวงการคลังกาหนด (2)
การจํายเงินยืมราชการตามสัญญาการยืมเงิน (3) การจํายเงินคําซื้อทรัพย์สิน จ๎างทาของ
หรือเชําทรัพย์สิน ที่มีวงเงินต่ากวํา 5,000 บาท ให๎ใช๎ รายงานสรุปผลการโอนเงินจาก
ระบบเป็นหลักฐานการจํายเงิน
๒. การรับเงิน สํวนราชการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
จานวน 1 บัญชี และเปิดใช๎บริการรับชาระเงิน (Bill Payment) ผํานระบบ KTB Corporate
Online เพื่อรับเงินผํานชํองทางการให๎บริการตํางๆ กาหนดแบบ ใบแจ๎งการชาระเงิน
เพื่อให๎ผู๎ ชาระเงินใช๎ในการช าระเงินเข๎าบัญชี โดยใช๎เอกสารหลังจากการชาระเงินเป็น
หลักฐานการรับเงินของสํวนราชการ
๓. การนาเงินสํงคลั ง สํวนราชการขอเปิดใช๎บริการการนาเงินสํงคลั ง ผําน
ระบบ KTB Corporate Online (GFMIS) โดยการนาเงินสํง ให๎ใช๎สาหรั บการนาสํงเงิน
รายได๎แผํนดิน การนาสํงเงินรายได๎แผํนดินแทนกัน การนาเงินนอกงบประมาณฝากคลัง
และการนาเงินนอกงบประมาณฝากคลังแทนกัน
๔. คําธรรมเนียม การใช๎บริการ GFMIS Package และ Bill Payment ให๎
เป็นคําใช๎จํายของกรมบัญชีกลาง
๕. กรณีไมํสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติได๎ ให๎ขอทาความตกลง
กับกระทรวงการคลัง
ให๎สํวนราชการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต๎นไป
เรื่อง การสมัครเข๎าใช๎บริการระบบ KTB Corporate Online ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดํวนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 108 ลงวันที่ 7 กันยายน 2559 สํวน

๑๖

มติที่ประชุม

พัฒนาการจังหวัด

ราชการจัดทาหนังสือขอเปิดใช๎บริการ GFMIS Package ผํานระบบ KTB Corporate
Online กรอกใบสมัครขอใช๎บริการ KTB Corporate Online สํวนที่ 2 รายละเอียดบัญชี
ผู๎ขอใช๎บริการ สํวนที่ 3 รายละเอียดข๎อมูลบัญชีนาสํง GFMIS สํวนที่ 4 รายละเอียดข๎อมูล
บริการด๎านการโอนเงิน Bulk Payment และใบสมัครขอใช๎บริการชาระเงิน (Bill Payment)
โดยให๎ หั ว หน๎ า หนํ ว ยงานผู๎ เ บิ ก ลงนามในใบสมั ค รและจั ด สํ ง ใบสมั ค รไปยั ง สาขา
ธนาคารกรุงไทย ที่ได๎เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไว๎ พร๎อมทั้งจัดทาบัญชีเงินฝากธนาคารที่
สมัครขอใช๎บริการสํงให๎สํวนราชการเจ๎าของงบประมาณ
เรื่อง การกาหนดตัวบุคคลผู๎มีสิทธิเข๎างานในระบบ KTB Corporate Online
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดํวนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 109 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559
กระทรวงการคลังได๎กาหนดตัวบุคคลผู๎มีสิทธิเข๎าใช๎งานในระบบ KTB Corporate Online ดังนี้
1. หัวหน๎าสํวนราชการเจ๎าของงบประมาณหรือผู๎ที่ได๎รับมอบหมายมีคาสั่ ง
แตํงตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร แตํงตั้งข๎าราชการเพื่อปฏิบัติหน๎าที่ Company User Maker
ซึ่งประกอบด๎วย ด๎านการจํายเงิน 1 คน ด๎านการจํายเงินสารอง 1 คน ด๎านรับและนาสํง
1 คน ด๎านรับและนาสํงสารอง 1 คน และ Company User Authorizer 1 คน ตามแบบฟอร์ม
ที่กาหนด
๒. จัดสํงคาสั่ง และแบบฟอร์มให๎กับ Company Administrator (ระดับกรม)
เพื่อกาหนดสิทธิผู๎ใช๎งานในระบบ
๓. Company Administrator (ระดับกรม) แจ๎งรหัสเข๎าใช๎งาน และให๎ Company
User เปลี่ยนรหัสผํานทุกๆ 3 เดือน และกรณีมีการโยกย๎ายเปลี่ยนแปลง Company User
ให๎มีคาสั่งแตํงตั้งใหมํ
รับทราบ
3.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
- แนวการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร (สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
คณะรั ฐมนตรีได๎มีมติ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 เห็ นขอบให๎ ควบรวม
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสังกัดสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กับคณะกรรมการบริหาร
กองทุน พั ฒ นาบทบาทสตรี กรมการพัฒ นาชุมชน โดยมีผ ลการควบรวมตั้งแตํวันที่ 1
พฤษภาคม 2559 จึ ง มี ผ ลให๎ ก องทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี อ ยูํ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบ
ของกรมการพัฒนาชุมชน และการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต๎องดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2559 และข๎อบังคับวําด๎วยการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
โดย อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานกรรมการ มีมติให๎แตํงตั้งคณะอนุกรรมการ
บริ ห ารกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรีระดับจังหวัด และคณะอนุกรรมการกลั่ นกรองและ
ติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ ดังนี้
๑. คณะอนุกรรมการบริห ารกองทุนพัฒ นาบทบาทสตรีระดับจังหวัด โดย
ผู๎วําราชการจั งหวัดเป็นประธานอนุกรรมการ พัฒ นาการจังหวัดเป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการ และอนุกรรมการ ประกอบด๎วยปลัดจังหวัด คลังจังหวัด พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด เกษตรจังหวัด ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด และ
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ผู๎ทรงคุณวุฒิไมํเกิน 3 คน คัดเลือกจากผู๎ที่มีความรู๎ด๎านการเงิน การลงทุน เศรษฐศาสตร์
ด๎านกฎหมาย ด๎านการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี หรือด๎านอื่น ๆ
แล๎วสํงรายชื่อให๎อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให๎ความเห็นชอบและผู๎วําราชการจังหวัด
ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ลงนามแตํงตั้ง
๒. คณะอนุ กรรมการกลั่ นกรองและติดตามการด าเนิ นงานกองทุ นพั ฒ นา
บทบาทสตรีอาเภอ โดยนายอาเภอ เป็นประธานอนุกรรมการ พัฒ นาการอาเภอ เป็น
อนุกรรมการและเลขานุการ และอนุกรรมการ ประกอบด๎วย ท๎องถิ่นอาเภอ เกษตรอาเภอ
ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอาเภอ ผู๎ทรงคุณวุฒิ จานวนไมํเกิน 5 คน ซึ่งคัดเลือก
จากผู๎ที่มีความรู๎ด๎านการเงิน การลงทุน เศรษฐศาสตร์ ด๎านกฎหมาย ด๎านการพัฒนาชุมชน
และการพั ฒ นาศั ก ยภาพองค์ ก รสตรี หรื อ ด๎า นอื่ น ๆ โดยผู๎ วํ า ราชการจั ง หวั ด ในฐานะ
ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ลงนามในคาสั่งแตํงตั้ง
ผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. จังหวัดได๎คัดเลือกผู๎ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัด จานวน 3 คน เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว โดยได๎จัดสํงรายชื่อให๎อธิบดีกรมการ
พัฒนาชุมชนเพื่อให๎ความเห็นชอบแล๎ว
๒. อาเภอได๎คัดเลือกผู๎ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม
การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ สํงให๎จังหวัดและผู๎วําราชการจังหวัด
ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ได๎ลงนามใน
คาสั่งแตํงตั้งครบแล๎วทั้ง 7 อาเภอ และได๎แจ๎งคาสั่งให๎อาเภอทราบแล๎ว
๓. จังหวัดได๎มีหนังสือถึงอาเภอ ประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี จั ง หวั ด ให๎ แ จ๎ ง คณะกรรมการกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี จั ง หวั ด /ต าบล ยุ ติ ก าร
ดาเนิ น งาน และแจ๎ ง ให๎ พั ฒ นาสั ง คมและความมั่น คงของมนุ ษ ย์ ในฐานะเลขาฯ แจ๎ ง
คณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดาเนินงานจังหวัด ยุติการการดาเนินงาน
๔. จังหวัดได๎ดาเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ๎าหน๎าที่พัฒนาชุมชนใน
การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด เพื่อสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับการ
บริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใต๎พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน
พ.ศ. 2559 และข๎อบังคับ วําด๎ว ยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559
เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 22 กั น ยายน 2559 ณ ห๎ อ งประชุ ม 205 ศาลากลางจั ง หวั ด
มุกดาหาร กลุํมเปูาหมาย จานวน 111 คน ประกอบด๎วย เจ๎าหน๎าที่พัฒนาชุมชนทุกคน
และผู๎นาสตรีที่เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
รับทราบ
๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)
(1) กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันสถาปนาจังหวัดมุกดาหาร ครบรอบ 34 ปี
(ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
จั ง หวั ด มุ กดาหารได๎ ด าเนิ นการประชุ ม คณะกรรมการจั ด งานวัน สถาปนา
จังหวัดมุกดาหาร ครบรอบ ๓๔ ปี เมื่อวันที่ ๒๖ สิ งหาคม ๒๕๕๙ และที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให๎ดาเนินการตามแนวทางและรู ปแบบที่คณะกรรมการฝุายตํางๆ ได๎นาเสนอ ซึ่ง
ฝุายการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ได๎เห็นชอบรํวมกันให๎บูรณาการและดาเนินจัด
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กิจกรรมทาความสะอาดในระดับหมูํบ๎าน ตาบล อาเภอ และจังหวัด โดยเริ่มดาเนินการ
ตั้งแตํเดือนกันยายน ๒๕๕๙ เป็นต๎นไป จังหวัดมุกดาหารได๎ขอความรํวมมือ สํวนราชการ
หนํ ว ยงานรั ฐ วิส าหกิจ สถานศึกษา และองค์กรปกครองสํว นท๎องถิ่น ได๎ดาเนินการจัด
กิจกรรมทาความสะอาด Big Cleaning Day บริเวณอาคาร สถานที่ทาการ และพื้นที่ที่อยูํ
ในความรับผิดชอบ โดยเริ่มดาเนินการตั้งแตํเดือน กันยายน ๒๕๕๙ เป็นต๎นไป สาหรับ
อาเภอ จังหวัดมุกดาหารได๎ให๎อาเภอรํวมบูรณาการและดาเนินการจัดกิจกรรมทาความ
สะอาด Big Cleaning Day ในระดับหมูํบ๎าน ตาบล องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และ
อาเภอ โดยเริ่มดาเนินการตั้งแตํเดือน กันยายน ๒๕๕๙ เป็นต๎นไป ทั้งนี้ ให๎ กาชับและ
มอบหมายให๎กานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ได๎ดาเนินการในพื้นที่หมูํบ๎าน ตาบลของตนเอง โดยให๎ถือ
เป็นผลการปฏิบัติงานตามโครงการ ๑ หมูํบ๎าน ๑ ผลงาน ๑ เดือน และให๎รายงานผลการ
ดาเนินงานให๎จังหวัดมุกดาหารทราบ
รับทราบ
(2) การดาเนินโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ด๎วยจังหวัดมุกดาหารกาหนดจัดโครงการ “หนํวยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร๎าง
รอยยิ้มให๎ประชาชน” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยบูรณาการรํวมกับโครงการ
หนํวยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อออกหนํวยให๎บริการประชาชน
เคลื่อนที่ ในลักษณะหนํวยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เข๎าไปให๎บริการในพื้นที่
หมูํบ๎าน ซึ่งเป็น การอานวยความสะดวกให๎แกํประชาชน และถือเป็นการออกพบปะ
ประชาชนเพื่อ รั บ ทราบปั ญหา ความต๎ องการของประชาชน เพื่อ เป็ น การพั ฒ นาการ
ให๎บริการเชิงรุก มีคุณภาพตามมาตรฐานการบริการประชาชน และสามารถบาบัดทุกข์
บารุงสุขให๎แกํประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ จึงขอเชิญสํวน
ราชการทุกสํวนราชการ หนํวยงานรัฐวิสาหกิจทุกแหํง และองค์กรเอกชน รํวมออกหนํว ย
บริการเคลื่อนที่ฯ โดยครั้งที่ ๑ ออกหนํวยบริการเคลื่อนที่ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
ตั้งแตํเวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต๎นไป ณ โรงเรียนดงมอนวิทยาคม ตาบลดงมอน อาเภอเมือง
มุกดาหาร
รับทราบ
(๓) การดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน
เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
มุกดาหาร)
ผลการด าเนิ น งานการด าเนิ น โครงการแก๎ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร๎ อ นของ
ประชาชน กรณียากจน เจ็บปุวย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ดังนี้
1) ด๎านอาหาร ครัวเรือนเปูาหมาย ได๎รับการสนับสนุนวัสดุปัจจัยการประกอบ
อาชีพจาก “กองทุนชํวยเหลือผู๎ยากจน เจ็บปุวย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร” ครบทุก
ครั ว เรื อน จ านวน ๒๖ ครั ว เรือน เป็ นเงิ นทั้ งสิ้ น ๒๐๒,๕๓๕ บาท จ าแนกเป็น ค๎ าขาย
2 ครัวเรือน ตัดผมชาย 2 ครัวเรือน เสริมสวย 1 ครัวเรือน ชําง 2 ครัวเรือน หัตถกรรม
4 ครัวเรือน เลี้ยงสุกร 3 ครัวเรือน และเพาะเห็ด 12 ครัวเรือน
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2) ด๎านเครื่องนุํงหํม สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
มุกดาหารได๎ มอบเงินชํว ยเหลื อครัว เรือน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร๎อน ครบทุ ก
ครัวเรือน จานวน ๔๔ ครัวเรือน เป็นเงิน ๘๘,๐๐๐ บาท และศูนย์คุ๎มครองคนไร๎ที่พึ่ง
จังหวัดมุกดาหารได๎มอบเงินสงเคราะห์ครัวเรือนผู๎มีรายได๎น๎อยและไร๎ที่พึ่งแล๎ว จานวน ๑๕
ครัวเรือนๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
3) ด๎านยารัก ษาโรค ส านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดมุกดาหาร โรงพยาบาล
ประจาจังหวัด/อาเภอ/ตาบล ออกเยี่ยมให๎กาลังใจ แนะนาการรักษาสุขภาพ และรักษา
อาการปุวยของครัวเรือนเปูาหมายทุกครัวเรือน จานวน ๑๘ ครัวเรือน ในพื้นที่อยํางตํอเนื่อง
4) ด๎านที่อยูํ อาศัย ส านักงานสํ งเสริมการปกครองท๎ องถิ่ นจั งหวั ดมุ กดาหาร
สานักงานเหลํากาชาดจังหวัดมุกดาหาร สํวนราชการที่เกี่ยวข๎อง อาเภอ องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น และภาคเอกชน ประสาน/สนับสนุนงบประมาณ จัดสร๎าง และซํอมแซมบ๎านให๎
ครัวเรือนเปูาหมายแล๎ว จานวน 16 หลัง คงเหลือ 12 หลัง
5) สถานะทางการเงิน กองทุนชํว ยเหลื อผู๎ ย ากจน เจ็ บปุว ย พิก าร อนาถา
จังหวัดมุกดาหาร ปัจจุบันเงินกองทุนฯ ณ วันที่ 2๖ กันยายน 2559 เงินคงเหลือจานวน
ทั้งสิ้น 277,543.99 บาท
รับทราบ
(๔) สถานการณ์โรคไข้เลือดออก และไวรัสซิก้า (สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มุกดาหาร)
สถานการณ์ โ รคไข้เ ลื อดออก ผู๎ ปุ ว ยไข๎ เลื อ ดออก ปี 2559 ผู๎ ปุ ว ยสะสม
ณ วัน ที่ ๒๑ กัน ยายน 2559 จานวน ๔๐,๐๒๖ ราย อัตราปุว ย ๖๑.๑๘ ตํอแสน
ประชากร จานวนผู๎ปุวยตาย ๓๑ ราย อัตราปุวยตาย ร๎อยละ 0.08 การพยากรณ์โรค
ไข๎ เ ลื อ ดออกและการประเมิ น พื้ น ที่ มี แ นวโน๎ ม ผู๎ ปุ ว ยเริ่ ม ลดลง ส าหรั บ สถานการณ์
ไข๎เลือดออกในจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแตํ 1 มกราคม – ๒๑ กันยายน 2559 พบผู๎ปุวย
ไข๎ เ ลื อ ดออกสะสมทั้ ง หมด จ านวน 3๗๘ ราย คิ ด เป็ น อั ต ราปุ ว ย ๑๑๐.๒๕ ตํ อ แสน
ประชากร ไมํมีผู๎เสียชีวิต เมื่อแยกรายอาเภอ พบวํา อาเภอที่มีอัตราปุวยสูงสุด คือ อาเภอ
ดงหลวง จานวน 53 ราย อัตราปุวย 122.10 ตํอแสนประชากร รองลงมาคือ อาเภอ
ค าชะอี จ านวน 53 ราย อั ต ราปุ ว ย 111.82 ตํ อ แสนประชากร และอ าเภอเมื อ ง
มุกดาหาร จานวน 145 ราย อัตราปุวย 110.40 ตํอแสนประชากร ตามลาดับ
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกาจังหวัดมุกดาหาร ระหวํางวันที่ ๒๑ – ๒๘
กันยายน ๒๕๕๙ พบผู๎ปุวยยืนยันติดเชื้อไวรัสซิกาสะสม จานวน ๑๑ ราย ได๎แกํ อาเภอหว๎านใหญํ
จานวน ๘ ราย อาเภอดอนตาล จานวน ๒ ราย และเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร จานวน
๓ ราย ผู๎ปุวยสํวนใหญํเป็นเพศหญิง จานวน ๘ ราย เพศชาย จานวน ๓ ราย อายุต่าสุด
๑๘ ปี สูงสุด ๕๖ ปี แยกตามวันเริ่มปุวยพบวํา รายแรกเริ่มปุวยวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙
จานวน ๑ ราย รายลําสุดเริ่มปุวยวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ จานวน ๒ ราย โดยผู๎ปุวย
รายแรกได๎รับรายงานผลการตรวจยืนยันในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
การดาเนินงานแตํละราย เมื่อพบผู๎ปุวยยืนยัน ได๎ดาเนินงานตามมาตรการและ
แนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด โดยเฉพาะอยํางยิ่งเฝูาระวังในหญิงตั้งครรภ์ หาก
ปุวยด๎วยโรคนี้แล๎วเชื้อโรคจะอยูํในรกและจะมีผลตํอการเจริญเติบโตสมองเด็กในครรภ์
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ทาให๎ศีรษะเล็ก สมองจะมีพัฒนาการช๎าได๎ ซึ่งมาตรการประกอบด๎วย การสอบสวนโรค
ผู๎ปุวยทุกราย มีการค๎นหาสัมผัสรํวมบ๎านและผู๎สัมผัสใกล๎ชิดทุกราย รวมทั้งเก็บปัสสาวะสํง
ตรวจเพื่อการเฝูาระวัง ค๎นหาผู๎ปุวยในชุมชน โดยการเคาะประตูบ๎านในหมูํบ๎าน/ชุมชนที่
พบผู๎ปุวยยืนยันทุกราย ทุกหลังคาเรือนเพื่อค๎นหาผู๎มีอาการ
ด๎านมาตรการการควบคุมโรคต๎องดาเนินการอยํางตํอเนื่องเข๎มข๎นภายใน ๒๘ วัน
หลังพบผู๎ปุวยยืนยัน คือการตัดวงจรยุงตัวแกํที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ หลังวันพบ
ผู๎ปุวย และการควบคุมคําลูกน้ายุงลายในหมูํบ๎าน/ชุมชนที่พบผู๎ปุวยยืนยัน สํวนในพื้นที่ที่
ยังไมํพบผู๎ปุวยยืนยันก็ต๎องมีการเฝูาระวัง หากพบผู๎ปุวยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา คือมีผื่น
ปวดข๎อ ตาแดง ไข๎ ให๎รีบแจ๎งเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขและเข๎ารับการรักษาในโรงพยาบาล
รวมถึงการให๎ความรู๎ประชาชนที่ถูกต๎อง ไมํให๎ตื่นตระหนก โรคนี้มีมานานแล๎ว และติดตํอ
โดยยุงลาย และโรคนี้มีระยะฟักตัวของโรค ๗ - ๑๒ วัน ระยะฟักตัวสั้นสุด ๓ วัน และต๎อง
ระวังเป็นพิเศษในหญิงตั้งครรภ์ที่จะสํงผลตํอการเจริญเติบโตของสมองเด็กในครรภ์ได๎ และ
ถ๎าผู๎ปุวยเพศชายเชื้อนี้จะอยูํในอสุจิสามารถติดตํอทางเพศสัมพันธ์ได๎อีกด๎วย ในระยะเวลา
๒ - ๖ เดือน การดาเนินการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา มาตรการที่สาคัญคือการค๎นหา
ผู๎ปุวยในชุมชน ตัดวงจรยุงตัวแกํที่รวดเร็ว ควบคุมคําลูกน้ายุงลายทาลายแหลํงเพาะพันธุ์
ยุงลายตามนโยบาย ๕ ส ๓ เก็บ อยํางตํอเนื่องในทุกพื้นที่ โดยขอความรํวมมือจาก
ประชาชนทุกหลังคาเรือน ผู๎นาชุมชน กานัน ผู๎ใหญํบ๎าน อสม. องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
หนํวยงานภาครัฐและเอกชนทุกภาคสํวนรํวมด๎วยชํวยกันอยํางจริงจังและตํอเนื่อง จึงจะ
สามารถลดการแพรํระบาดของโรคได๎ ลําสุดในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ จังหวัด
มุกดาหารยังไมํพบผู๎ปุวยเพิ่มเติม
รับทราบ
๓.4 เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(๑) รายงานประมาณการเศรษฐกิ จจั ง หวั ด มุ กดาหาร เดื อ นกั น ยายน 2559
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
(๒) สรุปภาวะการค๎าชายแดนด๎านจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนสิงหาคม 2559
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(๓) สรุปขําวดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนสิงหาคม 2559
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(๔) ผลการดาเนินงานศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการค๎ามนุ ษย์จังหวัด
มุกดาหาร เดือนกันยายน 2559 (สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดมุกดาหาร)
(๕) ผลการดาเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (สานักงานพั ฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดมุกดาหาร)
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(๖) โครงการไถํชีวิตโค - กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแดํพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิ มพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิ งหาคม 2559
(สานักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร)
(๗) การประกวดส านั ก งานปศุ สั ต ว์ อ าเภอที่ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านตามโครงการ
ธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดาริ ดีเดํน ประจาปี 2558
(สานักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร)
(๘) สรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการผู๎วําฯ พาเยี่ยมวัดทาบุญ สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีวิถีพุทธ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
มุกดาหาร)
(๙) สรุ ป รายงานสถิติการเกิ ด อุบัติเหตุทางถนน ประจาเดือนสิ งหาคม 2559
(สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ
เรื่องอื่นๆ
4.1 การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญราชอิสริยาภรณ์ และเข็มพระราชทานฯ
(สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แตํละประเภท แตํละชนิดต๎องเป็นไปอยํางถูกต๎อง
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย พ.ศ.
2541 ที่ได๎กาหนดสิทธิของบุคคลในการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยประเภท
ตระกูลหรือชั้นตราใด ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นๆ และ
ตามลาดับเกียรติแหํงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ในประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่องลาดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยเป็น
เครื่องประดับสาหรับเกียรติยศและบาเหน็จความชอบที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณา
โปรดเกล๎าฯ พระราชทานแกํผู๎กระทาความดีความชอบอันเป็นคุณประโยชน์ตํอประเทศ
บุคคลสาคัญชาวตํางประเทศ ซึง่ เป็นผู๎มีเกียรติยศและเป็นสิริมงคลสาหรับพระราชทาน
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สาหรับเครื่องแบบปกติขาว ให๎ประดับแพรแถบยํอ
ของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได๎รับพระราชทานที่ อกเสื้อเหนือปกกระเป๋าเบื้องซ๎าย โดยไมํ
ต๎องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เว๎นแตํกาหนดนัดหมายของทางราชการระบุไว๎เป็น
อยํางอื่น กรณีหมายกาหนดการหรือกาหนดนัดหมายของทางราชการระบุให๎แตํงกาย
เครื่องแบบปกติขาวประดับเหรียญ ให๎ประดับเฉพาะเหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่ได๎รับ
พระราชทานและเหรี ย ญที่ ร ะลึ ก โดยไมํ ต๎ อ งประดั บ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ที่ ไ ด๎ รั บ
พระราชทาน และแพรแถบยํอของเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทาน
เครื่องแบบปกติขาว บุรุษและสตรี ให๎ประดับเข็มพระราชทานที่ อกเสื้อเบื้องขวา
เหนือปากกระเป๋าเสื้อ
เครื่องแบบสีกากี บุรุษและสตรี ให๎ประดับเข็มพระราชทานที่อกเสื้อเบื้องขวาเหนือ
ปากกระเป๋าเสื้อ (ปูายชื่อ)
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เครื่องแบบทหาร ตารวจ ให๎ผู๎มีสิทธิประดับเข็มสามารถประดับเข็มที่ระลึกฯ กับ
เครื่องแบบทุกชนิด ยกเว๎น เครื่องแบบฝึกและเครื่องแบบสนาม โดยประดับที่ปกกระเป๋า
เสื้อเบื้องซ๎ายชิดกับขอบกระเป๋าด๎ านบนใกล๎กับกระดุมกลางล าตัว เสื้อ และถ๎าเป็นเสื้ อ
เครื่องแบบที่ไมํมีกระเป๋าบน ให๎ประดับเข็มที่ระลึกสํวนพระองค์บริเวณอกเสื้อเบื้องซ๎าย
แนวเดียวกับกระเป๋าเสื้อบน โดยห๎ามประดับเข็มที่ระลึกฯ รํ วมกับเข็มเครื่องหมายพิเศษ
ชนิดอื่นที่ปกกระเป๋าเสื้อเบื้องซ๎าย
ชุดสากล (บุรุษ) เสื้อสูท ให๎ประดับที่รังดุมคอพับของเสื้อชั้นนอกเบื้องซ๎าย เสื้อ
ซาฟารีและเสื้อพระราชทาน ให๎ประดับเข็มพระราชทานที่อกเสื้อเบื้องซ๎ายบริเวณปาก
กระเป๋าเสื้อ
ชุดสุภาพ (สตรี) ให๎ประดับเข็มพระราชทานที่อกเสื้อเบื้องซ๎าย
ทั้งนี้ ห้ามประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทานในงานอวมงคล เช่น งานศพ เป็นต้น
รับทราบ
4.2 ปฏิทินงานรัฐพิธี และงานสาคัญประจาเดือนตุลาคม 2559

ประธาน
ที่
1

วัน/เดือน/ปี
1 ตุลาคม 2559

2

5 ตุลาคม 2559

3

14 ตุลาคม 2559

4

23 ตุลาคม 2559

5

28 – 29
ตุลาคม 2559

6

ทุกเช๎าวันศุกร์
ของแตํละสัปดาห์
มติที่ประชุม

ชื่อพิธี/งาน
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว”
กิจรรม Big Cleaning Day
เนื่ อ งในโอกาสการจั ด งานวั น สถาปนา
จังหวัดมุกดาหาร ครบรอบ ๓๔ ปี
งานประเพณีแขํงเรือออกพรรษา
(แขํงเรือโบราณสานประเพณีสองฝั่งโขง)
ประจาปี ๒๕๕๙
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
เนื่องใน “วันปิยมหาราช”
ประจาปี ๒๕๕๙
พิธีถวายผ๎าพระกฐินพระราชทาน
สานักงาน กศน. ประจาปี 2559
โครงการตักบาตรรุํงอรุณ
ณ ชายโขงงามมุกดาหาร
รับทราบ

สถานที่
ห๎องแก๎วมุกดา
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงาน
สานักงานจังหวัด

บริเวณศูนย์บริการ
การทํองเที่ยวจังหวัด
มุกดาหาร
บริเวณหน๎าวัดศรีสุมังค์
ตลาดอินโดจีน
อาเภอเมืองมุกดาหาร
บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ ๕ หน๎าศาลากลาง
จังหวัดมุกดาหาร
วัดศรีมงคลใต๎
พระอารามหลวง
อาเภอเมืองมุกดาหาร
ริมเขื่อนแมํน้าโขง
บริเวณหน๎าวัดศรีบุญเรือง
อาเภอเมืองมุกดาหาร

ที่ทาการปกครอง
จังหวัด
เทศบาลเมือง
มุกดาหาร
สานักงานจังหวัด
สานักงาน กศน.
จังหวัด
สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

๒๓

มติที่ประชุม

4.3 กาหนดการประชุม กรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕9
กาหนดการประชุม กรมการจั งหวัด มุกดาหาร และหั ว หน๎า สํ ว นราชการประจ า
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕9 วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุล าคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห๎องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

หน.สนจ.

ลงชื่อ
(นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู๎จดรายงานการประชุม

