รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 10/๒๕๕9
เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม ๒๕๕9
ณ ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายนพดล ไพฑูรย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายรัชพล คงศรียาตรา
แทนอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
4. นายกานดิศ พิมลพรรณ
แทนอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
5. นายสมเพชร สร้อยสระคู
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
6. นายอนุรัตน์ ธรรมประจาจิต
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
7. นางสุนทรี ใจสุทธิ์
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
8. นายประพล ชมเงิน
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
9. นายวิชัย เพ็ญดี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
10. นายสัญญ์ธวัชช์ ริว้ เหลือง
หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
11. นายชานาญ ศรีพารา
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
12. นายสันธาน สร้อยสาโรง
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
13. นายนพดล ศิริ
แทนนายอาเภอคาชะอี
14. นายมนตรา กอซอ
นายอาเภอดอนตาล
15. นายชานาญ ชื่นตา
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
16. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
นายอาเภอดงหลวง
17. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ
นายอาเภอหว้านใหญ่
18. นายสมพร มณีรัตน์
นายอาเภอหนองสูง
19. นายปฏิคม โพธิวาระ
ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
20. นายปัญญา หาระสาร
แทนผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
21. นางณัฐกฤดา ดาหาร
แทนแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
22. นายอารักษ์ ส่องแสง
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
23. นางอรุณี ศรีประจันทร์
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
24. นายสว่าง วีรกิจบริการ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
25. นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
26. นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
27. นายบัญชา ผลานุวงษ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
28. นายเชิดชัย อาจวิชัย
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 72
29. นายอุทิน สุทธิสาร
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
30. นางจงกลนี กมลวิเศษกุล
ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดมุกดาหาร
31. นางพรอุมา หมอยา
คลังจังหวัดมุกดาหาร
32. นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
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64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

นายชวการ มาฆะวงศ์
นายขวัญชัย ธนพรไพศาล
นายยุคลธร รัตนานนท์
นางสาวณริสา ศรีเจริญ
นายวิจิตร ศรีสมศักดิ์
นายจรูญ เหง่าลา
ว่าที่ ร.ต.พิเชษฐ์ แก้วจินดา
นายวัชพล บุญสะอาด
นางมารศรี สุวรรณคุณ
พล.ต.ต.อภิชิต เทียนเพิ่มพูน
พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง
พ.ต.ต.อุดร ชาวแขก
พ.ต.อ.จตุรงค์ เปรมศิริ
นายวิญญู รัตนาพันธ์
นายวิยะ ด้วงแพง
นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
นายนิคม อุทยารักษ์
นายเสฐียรพงษ์ อินเพน
ว่าที่ พ.ต.ศักดิ์ระพี แพร่งสุวรรณ
นางสุภัคจิรา ปิ่นจอม
นายไพฑูรย์ สุขต่าย
นายประหยัด ยุพิน
นายบุญส่ง ชื่นตา
นายเฉลิมพล เพ็ชรรัตน์
นายสัญญา อาจสามารถ
นางสาวอัจฉราพร ชาชุม
นายวิรัตน์ สิทธิชัย
นางสาวทานทอง วงษ์ศรีแก้ว
นายสุทธิกาล ภูแด่น
นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข
นายพิทักษ์ เมืองโคตร
นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณไตรย์
นายวสันต์ นิสัยมั่น
นายประมวล ตรุวรรณ์
นางสาวสร้อย สกุลเด็น
นายประยูร ดังก้อง
นายจงอางศึก ศรีวะสุทธิ์
นายวันชัย ไร่สงวน
นายทรงวุฒิ โยวบุตร

สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
แทนสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
แทนนายด่านศุลกากรมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการ คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 234
แทน ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
ผกก.10 กองบังคับการตารวจน้า
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
แทนเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดมุกดาหาร
หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
แทนหัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.อุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทนโทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
แทนผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
แทนผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร

๓
72. นางสาววัชราภรณ์ ผิวขา
73. นายอาทิตย์ บุญเริง
74. นายเรือง สุพร
75. นายประภาส ศาสตร์แก้ว
76. นายอเนก ชัยพิริยพิทักษ์
77. นายอนน บุญกระสาน
78. นายวิชัย พลอยกลม
79. นายเดชา แสงสุวรรณ
80. นางสาวเปี่ยมสุข ปรีดี
81. นางสาวเสาวนีย์ บุพบท
82. นางสาวศรุดา นรสิงห์
83. พ.อ.สุดใจ แพงพรมมา
84. พ.อ.ผดุงศักดิ์ พันธ์วิไล
85. เรือเอกประวิทย์ โชนุพันธ์
86. พ.อ.นริศ รุจานันท์
87. นายคายืน วงศ์ชาลี
88. นางจิดาภา แก่นนาคา
89. นายกิตติรัตน์ กุลตังวัฒนา
90. นายกานต์ สุวรรณพันธ์
91. นายสามารถ สุมนารถ
92. นางสมรัก ศรีคง
93. นายสุรจิตต์ จันทรสาขา
94. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์
95. นายประนอม อุทรักษ์
96. นายฉัตรชัย เฉลิมช่วง
97. นางสาวจริญญา วันทาวงศ์
98. นางสาววิมล กลางประพันธ์
99. นายวิทยา จันทร์มิตร
100.นางศิริพร เศษแสงศรี
101.นายโกวิท พรายแก้ว
102.นายมานพ งอยจันทร์ศรี
103.นายชาคริต นาควิเชียร
104.นายสุพจน์ สุอริยพงษ์
105.นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์
106.นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
107.นางอุดมลักษณ์ คาหาญ
108.นางวรลักษณ์ บุตรธิเดช
109.นางธงชัย โสดา

ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายบริหารการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
ผบ.นพค.24
แทน ผบ.หมู่เรือที่ 3 นรข.
รอง ผอ.รมน.จว.มห.
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จังหวัดมุกดาหาร
รองประธาน ก.ธ.จ.มุกดาหาร
แทนพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสถานีไฟฟูาแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
แทน หน.อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
แทนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
หัวหน้าด่านปุาไม้มุกดาหาร
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทนนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทนประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
แทนประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร

๔
110.นายสมชาย เลาหพัชรินทร์
111.นายบุญเรือง เมฆฉิม
112. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร
113.นางบุญญสรณ์ บุญโสม
114.นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง

ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้ากลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ไม่มาประชุม
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายวีรัส ประเศรษโฐ)
2. หัวศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
3. อัยการจังหวัดมุกดาหาร
4. หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
5. ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
6. ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
7. ผู้อานวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
8. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
9. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
10. หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
11. หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
12. ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
13. ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
14. หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
15. รองประธาน ก.ธ.จ.มุกดาหาร
16. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
17. ปุาไม้จังหวัดมุกดาหาร
18. ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
19. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มน้าโขงฯ
20. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
21. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
22. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
23. นายกสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
24. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา

เวลา ๐๙.00 น. นายสรสิ ท ธิ์ ฤทธิ์ ส รไกร ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ประธาน
การประชุมกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

๕
พิธีการก่อนการประชุม
๑. พิธีมอบรางวัลตามโครงการคัดเลือกอาเภอชายแดนที่มีผลการดาเนินงานดีเด่น
(Best Practice) ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนใน
พื้นที่ชายแดน (People to People Connectivity) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยกรมการปกครองจัดให้มีโครงการคัดเลือกอาเภอชายแดนที่มีผลการดาเนินงาน
ดีเด่น (Best Practice) ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่
ชายแดน (People to People Connectivity) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และมี
ประกาศผลการคัดเลือกฯ ตามประกาศกรมการปกครอง ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 โดย
อาเภอที่ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ อาเภอดอนตาล
2. พิธีมอบริบบิ้น (วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร)
ด้ว ยส านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาได้มอบหมายให้ วิทยาลั ยการอาชีพ
นวมินทราชินีมุกดาหารจัดกิจกรรมทาดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยวิทยาลัย
การอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารได้ดาเนินกิจกรรม ดังนี้
๑) จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เพื่อบริการซ่อมบริการยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟูา
อุปกรณ์การเกษตรกับประชาชน
๒) เป็นศูนย์กลางสอนย้อมผ้า และย้อมผ้าสีดากับประชาชนในจังหวัดและท้องถิ่น
๓) จัดศูนย์การเรียนการสอนทาริบบิ้นพร้อมแจกให้กับประชาชน โดยวิทยาลัยการ
อาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารได้รับมอบหมายให้จัดทา ๒๒,๐๐๐ ชิ้น
ในการนี้ วิ ท ยาลั ย การอาชี พ นวมิ น ทราชิ นี มุ ก ดาหารจึ ง ขอมอบริ บ บิ้ น ให้ จั ง หวั ด
มุกดาหาร จานวน ๓,๐๐๐ ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงรองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
(1) หัวหน้าส่วนราชการย้ายไปดารงตาแหน่งจังหวัดอื่น

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 นายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์
2
3
4
๕

ตาแหน่งเดิม

หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
นายอิทธิพัทธ์ โรจน์จตุรานนท์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อย
จังหวัดมุกดาหาร
นายพิทยา นาผล
ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส.
จังหวัดมุกดาหาร
นางเพ็ชรดา นพวรรณ
สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
นายวิรัตน์ สิทธิชัย
ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดมุกดาหาร

ตาแหน่งใหม่
หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองโนนสังข์
จังหวัดหนองบัวลาภู
ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส.
จังหวัดสกลนคร
สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2
ผู้อานวยการฝุายพัฒนา การยางแห่ง
ประเทศไทย

๖
(๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 นายวีรัส ประเศรษโฐ
2 พล.ต.ต.อภิชิต เทียนเพิ่มพูล
3

นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์

4

นางสาวศิริพร เจนศิริกุล

5

นายสัญญ์ธวัชช์ ริว้ เหลือง

6

นายอารักษ์ ส่องแสง

7

นายฉัตรชัย เฉลิมช่วง

8

นายอุทิน สุทธิสาร

9

นายปฏิคม โพธิวาระ

10

นายวิจิตร ศรีสมศักดิ์

1๑

นายสัญญา อาจสามารถ

ตาแหน่งเดิม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด
กาฬสินธุ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม
ปูองกัน) สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่น
นักตรวจสอบภาษีเชี่ยวชาญ
สานักอุทธรณ์ภาษี กรมสรรพากร
หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ
นักวิชาการแรงงานชานาญการพิเศษ
สานักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
จังหวัดเลย
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
จังหวัดนครพนม
ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ช่วยผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส.
จังหวัดบุรีรัมย์
หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์
ร้อยเอ็ด

ตาแหน่งใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด
มุกดาหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
มุกดาหาร
สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อย
จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
จังหวัดมุกดาหาร
ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส.
จังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์
มุกดาหาร

มติที่ประชุม

รับทราบ

มติที่ประชุม

๑.๒ การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕9 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.
มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕9
รายงานการประชุมมีจานวน ๒๓ 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 ๙/๒๕๕9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕9

๗
ระเบียบวาระที่ ๓

ปลัดจังหวัด

มติที่ประชุม

พัฒนาการจังหวัด

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) แผนดาเนินงานอานวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการ
เดิ น ทางเข้ า เฝ้ า ฯ กราบถวายบั ง คมพระบรมศพ พระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ด้ ว ยกระทรวงมหาดไทยได้ รั บ มอบหมายภารกิ จ อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนจากต่ า งจั ง หวั ด ในการเดิ น ทางเข้ า เฝู า ฯ กราบถวายบั ง คมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เริ่ม
ตั้ง แต่วั น ที่ ๒๘ ตุ ล าคม ๒๕๕๙ เป็ นต้ น ไป เปู าหมายที่ จ ะอ านวยความสะดวกให้ กั บ
ประชาชนประมาณ ๒๕๕,๐๐๐ คน สาหรับจังหวัดมุกดาหารได้รับมอบหมายอานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางเข้าเฝูาฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จานวน ๓,๐๐๐ คน จานวน ๔ ครั้งๆ ละ ประมาณ ๗๕๐ คน
โดยครั้งแรกจะเริ่มวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๔ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๐ โดยในส่วน
ของการดาเนินงานจังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางานอานวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการเดิ น ทางเข้ า เฝู า ฯ กราบถวายบั ง คมพระบรมศพ พระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
ที่ผ่ านมา เพื่ อ หารื อ แนวทางในการอานวยความสะดวกร่ ว มกัน ในส่ ว นแผนของการ
ดาเนินงานฝุายเลขานุการได้มีการประชุมหารือกับส่วนราชการ หน่วยงาน และอาเภอ โดย
กาหนดแผนในการจัดหารถโดยสารสาหรับเดินทาง ในการอานวยความสะดวกในการ
เดินทางได้ประสานกับตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้เรียบร้อยแล้ว และในการเดินทางเข้าเฝูาฯ กราบถวายบังคม
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชปลัดกระทรวงมหาดไทย
ได้เน้นย้าให้ประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้าเฝูาฯ แต่ไม่สามารถเดินทางไปด้วยตนเองได้
ให้แจ้งความประสงค์กับจังหวัด สาหรับประชาชนที่เดินทางไปเข้าเฝูาฯ ด้วยตนเองให้แจ้ง
ลงทะเบียนที่กองอานวยการ บริเวณท้องสนามหลวง กระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้าให้
นายอาเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ชี้แจงทาความเข้าใจแก่ประชาชนที่
จะเดินทางไปเข้าเฝูาฯ และเตรียมอานวยความสะดวกด้วยตนเอง ไม่ให้เกิดปัญหาในการ
เดินทางและชี้แจงทาความเข้าใจสาหรับประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางไปเข้าเฝูาฯ ด้วย
ตนเอง ไม่จาเป็นต้องไปลงทะเบียนกับกานัน ผู้ใหญ่ บ้าน สามารถเดินทางไปได้ด้วยตนเอง
ในส่วนของการจัดหารถโดยสารให้จัดหารถโดยสารที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีประกันภัย
คุ้มครองผู้โดยสาร รวมทั้งตรวจสภาพรถ และพนักงานขับรถให้พร้อมก่อนเดินทางด้วย
รับทราบ
(2) การจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีมุกดาหาร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
การจั ดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีมุกดาหาร (วิส าหกิจเพื่อสังคม) จากัด
เปูาหมายของโครงการ คือ “สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข ” สิ่งที่สามารถ
สร้ า งรายได้ ที่ ยั่ ง ยื น ให้ แ ก่ ชุ ม ชนได้ มี อ ยู่ 3 กลุ่ ม ได้ แ ก่ การเกษตร การแปรรู ป

๘
(SME/OTOP) การท่องเที่ยวโดยชุมชน ต้องมีการพัฒนาและสร้างประสิทธิภาพตลอด
ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ผ่านกระบวนการขับเคลื่อน 5 กระบวนการ ประกอบด้วย
1) การเข้าถึงปัจจัยการผลิต
2) การสร้างองค์ความรู้
3) การตลาด
4) การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน
5) การบริหารจัดการ
โดยจะขับเคลื่อนงานด้วยรูปแบบของ Social Enterprise (SE) หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม
จังหวัดมุกดาหารได้จัดตั้งบริษัทประชารัฐเป็นผลสาเร็จในวันที่ 5 สิงหาคม
2559 เป็ น จั ง หวั ด ล าดั บที่ 16 ของประเทศ ด้ว ยทุน จดทะเบี ยน 4,000 หุ้ น ๆ ละ
1,000 บาท รวมทุนดาเนินการทั้งสิ้น 4,000,000 บาท รายละเอียดการระดมหุ้น ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5

ภาคส่วน
ภาคราชการ
ภาคเอกชน
ภาควิชาการ
ภาคประชาสังคม
ภาคประชาชน

มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

เป้าหมายการระดมทุน
จานวนหุ้น จานวนเงิน
400
400,000
2,000
2,000,000
800
800,000
600
600,000
200
200,000
4,000
4,000,000

จานวนทุนที่ได้รับแล้ว
จานวนหุ้น จานวนเงิน
226
226,000
817
817,500
362
362,000
73
73,000
1,478
1,478,500

หมายเหตุ

รับทราบ
(3) การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ๒๕๕9 เห็นชอบมาตรการเพิ่ม
ประสิ ท ธิภ าพการใช้จ่า ยเงิน งบประมาณรายจ่า ย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยกาหนดเปูาหมายการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ภาพรวม ร้อยละ 96
รายจ่ายประจา ร้อยละ 98 สาหรับรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 87 ของวงเงินรายจ่ายลงทุนที่
ได้รับจัดสรร
ผลการดาเนินงาน ดังนี้
1) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 14 หน่วยงาน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 124.70 ล้านบาท มีการเบิกจ่าย ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2559 รวม
เป็นเงินจานวน 12.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.10
2) มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จานวน 14 หน่วยงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 271.14 ล้านบาท มีการเบิกจ่าย ณ วันที่ 25
ตุลาคม 2559 รวมเป็นเงินจานวน 4.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.56

๙
3. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบประจา

เบิกจ่าย
ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2559
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
470.44
144.06
30.62

งบลงทุน

1,026.89

2.14

0.21

๘๗

รวม

1,479.33

146.20

9.76

๙๖

รายการ

%
เป้าหมาย
9๘55

4. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายการ
งบประจา

มติที่ประชุม

พัฒนาการจังหวัด

มติที่ประชุม

เบิกจ่าย
ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2559
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
53.82
0.07
0.13

%
เป้าหมาย
5985

งบลงทุน

186.11

-

-

๘๗

รวม

239.93

0.07

0.03

๙๖

รับทราบ
3.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนขับเคลื่อนงานกองทุน แม่ของ
แผ่นดิน ปี 2560 (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ปี 2560 กาหนดจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดาเนินงานกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน ระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน กองทุ นแม่ของแผ่นดินในจังหวัด ได้นาความรู้ไปใช้ใน
หมู่บ้าน/ชุมชนของตน เพื่อให้แกนนาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับพื้นที่ ระดม
ความคิดเห็นและร่วมกันเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้น ที่
ให้เกิดประสิทธิภาพ และเพื่อร่วมกันจัดทาแผนขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2560
โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ปปส.ภาค 4 จานวน 280,000 บาท ดาเนินการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2559 รวม 2 วัน เปูาหมาย
140 คน การดาเนินการ ณ โรงแรมริเวอร์ซิตี้ อาเภอเมืองมุกดาหาร เมื่อเสร็จสิ้นการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้แผนการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2560 จาก
7 อาเภอ 52 ตาบล 242 หมู่บ้าน
รับทราบ

๑๐

พัฒนาการจังหวัด

มติที่ประชุม

นพ.สสจ.

๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)
(1) การดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน
เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
มุกดาหาร)
สรุปผลการดาเนินงานการดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน กรณียากจน เจ็บปุวย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ดังนี้
1) ด้านอาหาร ครัวเรือนเปูาหมายได้รับการสนับสนุนวัสดุปัจจัยการประกอบ
อาชีพจาก “กองทุนช่วยเหลือผู้ยากจน เจ็บปุวย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร” ครบทุก
ครัวเรือนแล้ว จานวน ๒๖ ครัวเรือน เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๒,๕๓๕ บาท จาแนกเป็น ค้าขาย
2 ครัวเรือน ตัดผมชาย 2 ครัวเรือน เสริมสวย 1 ครัวเรือน ช่าง 2 ครัวเรือน หัตถกรรม
4 ครัวเรือน เลี้ยงสุกร 3 ครัวเรือน และเพาะเห็ด 12 ครัวเรือน
2) ด้านเครื่องนุ่งห่ม สานักงานพัฒนาสังและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด
มุก ดาหารได้ มอบเงิ น ช่ ว ยเหลื อ ครั ว เรื อ น เพื่ อบรรเทาปั ญ หาความเดือ ดร้อ นครบทุ ก
ครัวเรือนแล้ว จานวน 59 ครัวเรือน เป็นเงิน 11๘,๐๐๐ บาท และศูนย์คุ้มครองคนไร้
ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหารได้มอบเงินสงเคราะห์ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งแล้ว จานวน
19 ครัวเรือนๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 38,000 บาท
3) ด้านยารักษาโรค สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โรงพยาบาล
ประจาจังหวัด/อาเภอ/ตาบล ออกเยี่ยมแนะนาการรักษาสุขภาพ และรักษาอาการปุวย
ของครัวเรือนเปูาหมายทุกครัวเรือน จานวน ๑๘ ครัวเรือน ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
4) ด้านที่อยู่อาศัย ครัวเรือนเปูาหมายจานวน 28 ครัวเรือน สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
อาเภอ และองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ประสาน/สนับสนุ นงบประมาณจั ดสร้าง และ
ซ่อมแซมบ้านให้ครัวเรือนเปูาหมายแล้ว จานวน 25 หลัง ส่งมอบแล้ว จานวน 17 หลัง
รอการส่งมอบ จานวน 8 หลัง
5) การดาเนินงานในปี 2560 จังหวัดมุกดาหารกาหนดดาเนินการตามแนวทาง
ของปี 2559 ขณะนี้อยู่ระหว่างการสารวจ ตรวจสอบข้อมูล ร่วมกันระหว่าง อาเภอ และ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ข้อมูลเบื้องต้นของครัวเรือนเปูา หมายจากการรายงานของ
อาเภอ ได้แก่ อาเภอนิคมคาสร้อย จานวน 4 ครัวเรือน และอาเภอดงหลวง จานวน 10
ครัวเรือน
6) สถานะทางการเงิน กองทุนช่ว ยเหลื อผู้ ย ากจน เจ็ บปุว ย พิก าร อนาถา
จังหวัดมุกดาหาร ปัจจุบันเงินกองทุนฯ คงเหลือจานวนทั้งสิ้น 278,175.08 บาท
รับทราบ
(2) สถานการณ์โรคไข้เลือดออก และไวรัสซิก้า (สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มุกดาหาร)
สถานการณ์ โ รคไข้เ ลื อดออก ผู้ ปุ ว ยไข้ เลื อ ดออก ปี 2559 ผู้ ปุ ว ยสะสม
ณ วัน ที่ ๒๑ กัน ยายน 2559 จานวน ๔๐,๐๒๖ ราย อัตราปุว ย ๖๑.๑๘ ต่อแสน
ประชากร จานวนผู้ปุวยตาย ๓๑ ราย อัตราปุวยตาย ร้อยละ 0.08 การพยากรณ์โรค

๑๑

มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

ไข้ เ ลื อ ดออกและการประเมิ น พื้ น ที่ มี แ นวโน้ ม ผู้ ปุ ว ยเริ่ ม ลดลง ส าหรั บ สถานการณ์
ไข้เลือดออกในจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่ 1 มกราคม – ๒๑ กันยายน 2559 พบผู้ปุวย
ไข้ เ ลื อ ดออกสะสมทั้ ง หมด จ านวน 3๗๘ ราย คิ ด เป็ น อั ต ราปุ ว ย ๑๑๐.๒๕ ต่ อ แสน
ประชากร ไม่มีผู้เสียชีวิต เมื่อแยกรายอาเภอ พบว่า อาเภอที่มีอัตราปุวยสูงสุด คือ อาเภอ
ดงหลวง จานวน 53 ราย อัตราปุวย 122.10 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ อาเภอ
ค าชะอี จ านวน 53 ราย อั ต ราปุ ว ย 111.82 ต่ อ แสนประชากร และอ าเภอเมื อ ง
มุกดาหาร จานวน 145 ราย อัตราปุวย 110.40 ต่อแสนประชากร ตามลาดับ
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกาจังหวัดมุกดาหาร สถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสซิกา จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ ๒๒ กันยายน ถึงวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ พบ
ผู้ปุวยยืนยันติดเชื้อไวรัสซิกา สะสมจานวน ๙๔ ราย ในเขตพื้นที่อาเภอหว้านใหญ่ อาเภอ
เมืองมุกดาหาร อาเภอดอนตาล อาเภอนิคมคาสร้อย อาเภอคาชะอี และอาเภอดงหลวง
ในพื้นที่ ๓๘ หมู่บา้ น/ชุมชน และสามารถควบคุมโรคได้ไม่ให้เกิดการระบาด ภายใน ๒๘ วัน
จานวน ๔ หมู่บ้าน การควบคุมโรคเมื่อพบผู้ปุวยยืนยัน ได้ดาเนินการค้นหา สัมผัสร่วมบ้าน
และผู้สัมผัสใกล้ชิดทุกราย ค้นหาผู้ปุวยในชุมชนเพิ่มเติม โดยการเคาะประตูบ้านในหมู่บ้าน/
ชุมชนที่พบผู้ปุวยยืนยันทุกหลังคาเรือน ขึ้นทะเบียนและเฝู าระวังหญิงตั้งครรภ์ ทุกราย
มีการเฝูาระวังผู้ปุวยที่มาโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดมุกดาหาร ถ้ามีผื่นและเข้าได้กับ
นิยามที่กาหนดจะเก็บเลือดและปัสสาวะส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อไวรัสซิกาต่อไป ที่ผ่าน
มาทุกพื้นที่ได้ดาเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง
การควบคุมโรคเน้นมาตรการตัดวงจรยุงตัวแก่ที่รวดเร็ว ทาลายแหล่งเพาะพันธุ์
และกาจัดลูกน้ายุงลายตามนโยบาย ๕ ส ๓ เก็บ อย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ภายใน ๒๘ วัน
หลังพบผู้ปุวย โดยขอความร่วมมือจากประชาชนทุกหลังคาเรือน ผู้นาชุมชน กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน อสม. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน
ร่วมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงจะสามารถลดการแพร่ระบาดของโรคได้
ด้านการปูองกันตนเองสาหรับประชาชนทั่วไปนั้น โรคติดเชื้อไวรัสซิกาเกิดจาก
ยุงลายที่มีเชื้อไวรัสซิกากัดเป็นหลัก ส่วนช่องทางอื่นที่สามารถเป็นไปได้ เช่น การถ่ายเลือด
ทางเพศสัมพันธ์ จากแม่ที่ปุวยเป็นไวรัสซิกาสู่ทารกในครรภ์ ยังมีรายงานเป็นจานวนน้อย
จึงควรปูองกันการถูกยุงกัดเป็นหลัก ด้วยการสวมเสื้อผ้าที่มิดชิด นอนในมุ้งและทายากันยุง
กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กาจัดลูกน้า และยุงตัวแก่ หากปุวยด้วยอาการมีไข้ ออกผื่น
ตาแดง ปวดข้อ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะรุนแรง ให้รีบไปพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติการ
เดินทาง สตรีมีครรภ์ควรงดการเดินทางไปพื้นที่ที่มีการระบาด หรือหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์
ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถ
ติดต่อที่โรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารได้ทุกแห่ง หรือสายด่วน
กรมควบคุมโรค ๑๔๒๒
รับทราบ
(3) รายงานประมาณการเศรษฐกิ จจังหวัดมุ กดาหาร เดือนตุลาคม 2559
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
การเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหารในเดือนตุลาคม 2559 คาดว่า
แนวโน้มเศรษฐกิจภายในจังหวัดจะชะลอตัว โดยพิจารณาจากเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ ดังนี้

๑๒

มติที่ประชุม

พาณิชย์จังหวัด

1) เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) คาดว่าจะชะลอตัวที่ร้อยละ 7.84 เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยได้รับผลกระทบจากการค้าชายแดนที่ชะลอตัวลง
เมื่อพิจารณาจากมูลค่าการส่งออกและการนาเข้าที่ชะลอตัว และการลงทุนภาคเอกชน
ชะลอตัว สะท้อนจากปริมาณสินเชื่อเพื่อการลงทุนที่ชะลอตัว สาหรับ การใช้จ่ายภาครัฐ
ขยายตัว เป็นผลมาจากการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจาที่เพิ่มขึ้น ส่วนการบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัว จากการเพิ่มขึ้นของการจดทะเบียนใหม่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง และ
รถจักรยานยนต์ รวมทั้งความสามารถในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น
2) เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 14.66 เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยได้รับแรงส่งจากภาคการบริการและการท่องเที่ยว
ขยายตัว ซึ่งพิจารณาได้จากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มการบริการโรงแรมได้เพิ่มขึ้น และ
ยอดขายจากธุรกิจการค้าส่ง ค้าปลีก รวมทั้งจานวนนักท่องเที่ยวที่เข้าชมหอแก้วเพิ่มขึ้น
แต่ภาคเกษตรกรรมยังคงชะลอตัว จากปริมาณผลผลิตอ้อยที่ลดลงและปริมาณผลผลิตมัน
ส าปะหลั ง ชะลอตั ว ภาคอุ ต สาหกรรมชะลอตั ว สะท้ อ นจากจ านวนโรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและปริมาณการใช้ไฟฟูาของภาคอุตสาหกรรมที่ชะลอตัว
อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจโดยรวมยังคงได้รับแรงขับเคลื่อนสาคัญจากมาตรการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของภาครัฐและการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านโครงการต่างๆ
เช่น โครงการสนั บ สนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้ แก่เกษตรกรผู้ ปลู กข้าวจังหวัด
มุกดาหาร ปีการผลิต 2559/2560 พิจารณาให้ ความเห็นชอบรับรองผลประชาคม
คณะกรรมการระดับหมู่บ้าน จานวน 3,090 ราย เนื้อที่ปลูกข้าวประมาณ 30,000 ไร่
เป็นเงินช่วยเหลือประมาณ 30 ล้านบาท และโครงการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กที่ได้รับ
การจั ด สรรงบประมาณ จานวน 271.14 ล้ านบาท ซึ่ง ปัจจุบัน ได้มีการเบิกจ่ ายแล้ ว
(ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2559) จานวน 4.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.56 และต้อง
เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2559 เป็นผลให้มีเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจ
อีกจานวน 266.92 ล้านบาท ประกอบกับ การเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
รับทราบ
(4) สรุ ป ภาวะการค้ า ชายแดนด้ า นจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ไตรมาสที่ 4/2559
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
การค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว ด้านจังหวัดมุกดาหาร มี 2 ประเภท คือ
การค้าชายแดน และการค้าผ่านแดน ดังนี้
1. การค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว ณ ด่านศุลกากรมุกดาหาร ไตรมาสที่ 4
ปีงบประมาณ มูลค่าการค้ารวม 37,504 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเดียวกัน
มูลค่าการค้ารวมเพิ่มขึ้น 13,886 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 58.79 มูลค่าการส่งออกรวม
21,695 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเดียวกัน มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น 11,439
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 111.53 มูลค่าการนาเข้ารวม 15,809 ล้านบาท เมื่อ
เทียบกับปีที่แล้วในช่วงเดียวกัน มูลค่าการนาเข้าเพิ่มขึ้น 2,447 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 18.31

๑๓

มติที่ประชุม

พาณิชย์จังหวัด

มติที่ประชุม
ประธาน

2) การค้าผ่านแดน – สปป.ลาว ณ ด่านศุลกากรมุกดาหาร ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ
2559 มูลค่าการค้าผ่านแดนรวม 3,022 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเดียวกัน
มูลค่าการค้าผ่านแดนรวมลดลง 326 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.74 การค้าผ่านแดน
ขาออก 1,498 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเดียวกัน มูลค่าการค้าผ่านแดนขาออก
เพิ่มขึ้น 164 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.29 การค้าผ่านแดนขาเข้า 1,524 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับ ปีที่แล้วในช่วงเดียวกัน มูลค่าการค้าผ่านแดนขาเข้าลดลง 490 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 24.33
รับทราบ
(4) มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรั กษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต
2559/60 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
มาตรการช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรและรั ก ษาเสถี ย รภาพราคาข้ า ว ปี ก ารผลิ ต
2559/60 ดังนี้
1) โครงการชดเชยดอกเบี้ ย ให้ กั บ ผู้ ป ระกอบการค้ า ข้ า วในการเก็ บ สต๊ อ ก
เพื่อให้ผู้ประกอบการมีทุนหมุนเวียนไปซื้อข้าวกับเกษตรกร
2) โครงการสิ น เชื่ อ ชะลอการขายข้ า วเปลื อ ก โดย ธกส.จะให้ สิ น เชื่ อ แก่
เกษตรกร สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน เพื่อชะลอการจาหน่าย
ข้าวเปลือกโดยการเก็บไว้ในยุ้งฉาง ในราคาข้าวหอมมะลิ ตันละไม่ต่ากว่า 11,000 บาท
ค่าเตรียมข้าวเปลือกขึ้นยุ้งฉาง ตันละ 1,500 บาท ค่าไถ่ถอนระบายข้าวตันละ 500 บาท
3) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสถาบันเกษตรกร
โดย ธกส.จะให้สินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรในการไปซื้อข้าวกับสมาชิกเพื่อไปจาหน่ายหรือ
แปรรูป ซึ่งสถาบันเกษตรกรจะรับภาระดอกเบี้ย ร้อยละ 1 เปูาหมาย 2.5 ล้านตัน
4) โครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ดาเนินการโดยกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้
กลไกตลาดข้าวเปลือกมีกลไกของการแข่งขัน เป็นเรื่องของการบริหารจัดการทั้งระบบให้
สอดคล้องไปตามแผนการผลิตในตลาดข้าว
5) การกระตุ้นการบริโภคข้าวภายในประเทศ โดยมีการประชาสัมพันธ์สร้าง
ค่านิยมการบริโภคข้าวเป็นอาหารหลั ก มีการจัดตลาดนัดข้าวสารและข้าวเปลือก การ
รณรงค์ให้ประชาชนซื้อข้าวเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลต่างๆ
รับทราบ
๓.4 เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(๑) รายงานภาวะเศรษฐกิจ การคลั ง จั ง หวั ดมุ ก ดาหาร เดือ นสิ ง หาคม 2559
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
(๒) ก าหนดและซ้ อ มความเข้ า ใจการเบิ ก จ่ า ยค่ า ยา (ส านั ก งานคลั ง จั ง หวั ด
มุกดาหาร)
(๓) การบั น ทึ ก รหั ส งบประมาณและรหั ส แหล่ ง ของเงิ น เพื่ อ ใช้ ใ นการติ ด ตาม
สถานะการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้ผูกพันในระบบ e-GP (ส านักงานคลั ง
จังหวัดมุกดาหาร)

๑๔

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

(๔) ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรม เพื่อ
แสดงความอาลั ย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุส รณ์หรือถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (สานักงาน
คลังจังหวัดมุกดาหาร)
(๕) สรุ ป ข่ า วดั ช นี ร าคาผู้ บ ริ โ ภคของจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ประจ าเดื อ นกั น ยายน
2559 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(๖) โครงการรถโรงหนัง (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
(๗) สรุ ป รายงานสถิติการเกิด อุบัติเหตุทางถนน ประจาเดือนกันยายน 2559
(สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ
เรื่องอื่นๆ
4.1 ปฏิทินงานสาคัญประจาเดือนพฤศจิกายน 2559

ประธาน
ที่
1

วัน/เดือน/ปี
1 - 12
พฤศจิกายน 2559

ชื่องาน
สถานที่
พิธีบาเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรม วัดศรีมงคลใต้ (พระอาราม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท หลวง) อาเภอเมืองมุกดาหาร
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

2

3

4

5

6

7 พฤศจิกายน 2559

โครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทาบุญ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ
จังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒560
14 พฤศจิกายน 2559 โครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทาบุญ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ
จังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕60
18 พฤศจิกายน 2559 โครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัด
มุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐
29 พฤศจิกายน 2559 โครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทาบุญ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ
จังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒560
ทุกเช้าวันศุกร์
กิจกรรมตักบาตรเพื่อถวายเป็น
ของแต่ละสัปดาห์
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มติที่ประชุม

รับทราบ

วัดศรีบุญเรือง
อาเภอเมืองมุกดาหาร

หน่วยงาน
สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัด
สานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัด

วัดสุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์
ตาบลโชคชัย
อาเภอนิคมคาสร้อย

สานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัด

โรงเรียนบ้านปุาเตย
ตาบลนาอุดม
อาเภอนิคมคาสร้อย

ที่ทาการปกครอง
จังหวัด

วัดภูผาขาว (ถ้าโสม)
ตาบลบ้านเปูา
อาเภอหนองสูง

สานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัด

ริมเขื่อนแม่น้าโขง
บริเวณหน้าวัดศรีบุญเรือง
อาเภอเมืองมุกดาหาร

สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

๑๕

มติที่ประชุม

4.2 กาหนดการประชุม กรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑1/๒๕๕9
กาหนดการประชุม กรมการจั งหวัด มุกดาหาร และหั ว หน้า ส่ ว นราชการประจ า
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑1/๒๕๕9 วันอังคารที่ ๒9 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑1.๐๐ น.

หน.สนจ.

ลงชื่อ
(นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

