รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 11/๒๕๕9
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕๕9
ณ ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายนพดล ไพฑูรย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. ร.ต.อ.พิชิต อวนพล
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
4. ร.ต.อ.พิชิต อวนพล
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
5. นายประสงค์ เป็งคามา
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
6. นายออมสิน คามุก
แทนปลัดจังหวัดมุกดาหาร
7. นายอนุรัตน์ ธรรมประจาจิต
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
8. นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์
แทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
9. นายนพดล นิกรแสน
แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
10. นายวิชัย เพ็ญดี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
11. นายสัญญ์ธวัชช์ ริว้ เหลือง
หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
12. นายชานาญ ศรีพารา
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
13. นายสันธาน สร้อยสาโรง
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
14. นายพรชัย พุดซ้อน
นายอาเภอคาชะอี
15. นายมนตรา กอซอ
นายอาเภอดอนตาล
16. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
17. นายปิติณัช นิธิศธานี
นายอาเภอดงหลวง
18. นายประหยัด คุณมี
แทนนายอาเภอหว้านใหญ่
19. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
นายอาเภอหนองสูง
20. นายปฏิคม โพธิวาระ
ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
21. นายปัญญา หาระสาร
แทนผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
22. นางสุวรรณา กุลวงษ์
แทนแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
23. นายอารักษ์ ส่องแสง
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
24. นางนิษฐา บุญจันทร์
แทนประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
25. นายกุนจันทร์ สิงห์สุ
แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
26. นางสาวสุจิตรา ซารีย์
แทนผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
27. นายวิรุฬห์ ศุภกุล
แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
28. นางสาวสมจิตร กาหาวงศ์
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
29. นายเชิดชัย อาจวิชัย
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 72
30. นายอุทิน สุทธิสาร
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
31. นางสาวรวีวรรณ แสนสวาสดิ์
แทนผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดมุกดาหาร
32. นางพรอุมา หมอยา
คลังจังหวัดมุกดาหาร
33. นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
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นายชวการ มาฆะวงศ์
นางสาวศิริพร เจนศิริสกุล
นายถวัลย์ รอดจิตต์
นางสาวณริสา ศรีเจริญ
นายวิจิตร ศรีสมศักดิ์
นายจรูญ เหง่าลา
ว่าที่ ร.ต.พิเชษฐ์ แก้วจินดา
นายวัชพล บุญสะอาด
นางสาวอรทัย บุตรศรี
พล.ต.ต.อภิชิต เทียนเพิ่มพูน
พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง
พ.ต.ท.จตุพร เนวะมาตย์
พ.ต.อ.จตุรงค์ เปรมศิริ
นางปิ่นอนงค์ วงศ์บุญ
นายวิยะ ด้วงแพง
นายนรินทร์ ทิพยศรี
นายบุญร่วม คาจันทราช
นายเสฐียรพงษ์ อินเพน
นายวิริยะ แก้วคง
นางสุภัคจิรา ปิ่นจอม
นายไพฑูรย์ สุขต่าย
นายประหยัด ยุพิน
นายไทยทวี ลีลาพจน์สกุล
นายเฉลิมพล เพ็ชรรัตน์
นายสัญญา อาจสามารถ
นายนิคม ณ สงขลา
นางสาวทานทอง วงษ์ศรีแก้ว
นายอุดร ลุนาบุตร
นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข
นายสาววีรยา ทะพะ
นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณไตรย์
นายวสันต์ นิสัยมั่น
นายมารุต อุปนิสากร
นายสุรัติ วิภักดิ์
นายประยูร ดังก้อง
นายสารวย โพธิ์ไทรย์
นายวันชัย ไร่สงวน
นายสมปอง ทองศรี
นายสมจิต ราชิวงค์
นางสาววัชราภรณ์ ผิวขา

สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการ คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 234
แทน ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
ผกก.10 กองบังคับการตารวจน้า
แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
แทนปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดมุกดาหาร
หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
แทน ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
แทนหัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
แทนผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.อุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทนโทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
ผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร

๓
74. นายศศิพงษา จันทรสาขา
75. นายวีรชาติ บุตรดีวงศ์
76. นายประภาส ศาสตร์แก้ว
77. นายอเนก ชัยพิริยพิทักษ์
78. นายอนน บุญกระสาน
79. นายวิชัย พลอยกลม
80. นายเดชา แสงสุวรรณ
81. นายสุรสิทธิ์ สิงห์หลง
82. นางสาวเสาวนีย์ บุพบท
83. นายเขมทัด อาชวธารง
84. พ.อ.สุดใจ แพงพรมมา
85. พ.อ.ผดุงศักดิ์ พันธ์วิไล
86. เรือเอกประวิทย์ โชนุพันธ์
87. พ.อ.นริศ รุจานันท์
88. นายคายืน วงศ์ชาลี
89. นางจิดาภา แก่นนาคา
90. นายกิตติรัตน์ กุลตังวัฒนา
91. นายอินใจ วงศ์รัตนเสถียร
92. นายสามารถ สุมนารถ
93. นางสมรัก ศรีคง
94. นายสุรจิตต์ จันทรสาขา
95. นายพรพนา แสนการุณ
96. นางสาวจิรากาญจน์ คาผา
97. นายฉัตรชัย เฉลิมช่วง
98. นางรัชนี เชื้อหาญ
99. นางสาววิมล กลางประพันธ์
100.นายวิทยา จันทร์มิตร
101.นางศิริพร เศษแสงศรี
102.นายสุริยัส บุทธิจักร
103.นายรังสรรค์ ปัตถะเมฆ
104.นายสุพจน์ สุอริยพงษ์
105.นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์
106.นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
107.นายกิตติรัตน์ กุลตังวัฒนา
108.นางวรลักษณ์ บุตรธิเดช
109.นายวิรัตน์ พรหมดี
110.นางวิลาวรรณ ศรีสิทธิ์
111.นายสมชาย เลาหพัชรินทร์
112.นายบุญเรือง เมฆฉิม
113. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร

ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
แทนพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.นพค.24
แทน ผบ.หมู่เรือที่ 3 นรข.
รอง ผอ.รมน.จว.มห.
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จังหวัดมุกดาหาร
รองประธาน ก.ธ.จ.มุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสถานีไฟฟูาแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
แทนหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
แทน หน.อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
แทนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทนนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทนประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
แทนประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้ากลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

๔
114.นางบุญญสรณ์ บุญโสม
115.นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ไม่มาประชุม
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายรณรงค์ นครจินดา)
2. หัวศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
3. หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
4. ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
5. ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
6. ผู้อานวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
7. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
8. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
9. หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
10. หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
11. หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
12. ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
13. ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายบริหารการศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14. หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
15. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
16. ปุาไม้จังหวัดมุกดาหาร
17. ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
18. หัวหน้าด่านปุาไม้มุกดาหาร
19. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มน้าโขงฯ
20. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
21. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
22. นายกสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
23. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา

เวลา ๐๙.30 น. นายสรสิ ท ธิ์ ฤทธิ์ ส รไกร ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ประธาน
การประชุมกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

พิธีการก่อนการประชุม
๑. พิธีมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสาคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริม
คนดี มี คุ ณ ธรรม ประจ าปี 2559 (ส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
มุกดาหาร)
ด้วยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีโครงการยกย่อง
เกียรติคุณครู ในสถานศึกษาที่มีเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อรับรางวัล
“หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสาคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕9 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อร าลึ กและเผยแพร่เกียรติคุณหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ให้ เป็นตัว อย่างและ
แบบอย่างที่ดี โดยเฉพาะแก่อนุชนรุ่นหลัง

๕
2) เพื่อส่งเสริมกาลังใจแก่ครู หรือเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยชีวิตจิตใจ
ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทน
3) เพื่อประกาศเกียรติ คุณปูช นี ยบุคคลผู้ คู่ควรแก่การยกย่อ งให้ เ ป็นที่ ปรากฏแก่
สาธารณชนทั่วไป
ในปี พ.ศ. ๒๕๕9 จังหวัดมุกดาหารมีรายชื่อสถานศึกษาที่มีเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิ
ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าเกณฑ์รับการคัดเลือกจานวน
6 แห่ง ผู้ที่มีคุณสมบัติคู่ควรได้รับรางวัล ได้แก่
1) นางสาวสมพร นารีนุช ตาแหน่ง ครู โรงเรียนบารุงพงศ์อุปถัมภ์
2) นางภควดี กลางประพันธ์ ตาแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านแมด
ซึง่ รางวัลประกอบด้วย โล่เกียรติคุณ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสาคัญของโลก”
และเข็มกลัดเชิดชูเกียรติ
2. พิ ธี ม อบใบรั บ รองมาตรฐานการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในสถาน
ประกอบกิจ การ (มยส.) และใบเกียรติบัตรโรงงานสีขาวให้แก่สถานประกอบ
กิจการ (สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร)
ด้ว ยกรมสวัส ดิการและคุ้มครองแรงงานให้ รณรงค์ประชาสั มพันธ์เชิญชวนสถาน
ประกอบกิจการสมัครเข้าร่วมจัดทามาตรฐานการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน
สถานประกอบกิจการ หรือที่เรียกว่า มยส. จานวน 2 แห่ง และเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว
จานวน 15 แห่ง เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหารได้ดาเนินการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบกิจการ เพื่อเข้าร่ว มในกิจกรรมดังกล่าว
และได้ตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กาหนดแล้ว สถานประกอบกิจารที่ผ่านเกณฑ์
มยส. จ านวน 2 แห่ ง และผ่ านเกณฑ์โรงงานสี ขาว จานวน 16 แห่ ง รวม 2 กิจกรรม
สถานประกอบกิจการผ่านเกณฑ์ จานวน 18 แห่ง ดังนี้
1) สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์ มยส. ได้แก่
1.1) บริษัท ศิริมหาชัย มุกดาหาร จากัด หรือโฮมวัน
1.2) บริษัท มุกพิชา จากัด หรือ โรงแรมพลอย พาเลซ
2) สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว ได้แก่
2.1) โรงงานลูกชิ้นสมศักดิ์
2.2) ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส. พี. คอนกรีตมุกดาหาร
2.3) ห้างหุ้นส่วนจากัด สมบูรณ์วัสดุ
2.4) ห้างหุ้นส่วนจากัด สมบูรณ์พูนผล
2.5) ร้านแม่นิลคาร์แคร์
2.6) ร้านหมูปิ้ง ไก่ย่าง ไม้เอก
2.7) บริษัท โรงสีมุกธัญญา จากัด
2.8) ห้างหุ้นส่วนจากัด โรงสีกิมเจ๊กซิน
2.9) บริษัท ลิมทอง จากัด
2.10) บริษัท รวมทวีมอเตอร์เซลส์ จากัด
2.11) ร้านอาหาร ครัวไทย – ลาว
2.12) ร้านอาหาร บ้านลาวญวน ณ ริมโขง
2.13) บริษัท แลคตาซอย จากัด (สาขามุกดาหาร)

๖
2.14) อู่เกรียงไกร
2.15) ร้านครัวชาววัง
2.16) บริษัท มุกดา ว. จากัด
3. พิธีมอบใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สาหรับพืช (GAP พืช) (ใบ Q) พ.ศ. 2559 (สานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่จังหวัดมุกดาหารได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณจังหวัด ปี ๒๕๕๙ ให้สานักงาน
เกษตรจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ด าเนิ น งานโครงการส่ ง เสริ ม การผลิ ต และการตลาดพื ช ผั ก
ปลอดภัยสู่ผู้บริโภคจังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๕๙ (งบจังหวัด) ด้วยเจตนารมณ์/นโยบาย
หัว หน้ าคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ที่ คสช.(สลธ)/๑๒๗ ด้านการพัฒ นาอาชีพและ
รายได้ สร้างมาตรฐานของการดารงชีวิ ตของประชาชนในสังคมไทย ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อภาวะเศรษฐกิจที่ค่า
ครองชีพสูง ตอบสนองต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาสาคัญเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยที่
แปลงนโยบาย/แนวทางขับเคลื่อนภารกิจของ คสช. ในส่วนของฝุายความมั่นคงลงสู่การ
ปฏิบัติ ตามประกาศ คสช. ที่ ๒๒/๒๕๕๗ ที่ให้เร่งปลูกฝังและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ให้ราษฎรสามารถประกอบอาชีพช่วยเหลือตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นั้น
สานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารได้ดาเนินการจัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรการ
ผลิ ตพืช ผั กปลอดภัยจากสารพิษ ตามหลั กปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสม (Good
Agricultural Practice) หรือ GAP และทัศนศึกษาดูงานการผลิตและการตลาด การ
รวมกลุ่ม พร้อมทั้งได้สนับสนุนปัจจัยที่มีความจาเป็นในการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์พืชผัก
ปุ๋ยอินทรีย์ ปูนโดโลไมท์ วัสดุอุปกรณ์หลังการเก็บเกี่ยว และถุงพลาสติกบรรจุภัณฑ์พร้อม
ตราสินค้า โดยมีเกษตรกรร่วมโครงการ ๗ อาเภอ (จานวน ๑๐ กลุ่มๆ ละ ๓๐ ราย) รวม
๓๐๐ ราย ให้ผลิตพืชผักที่ปลอดภัยฯ และสมัครขอการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (ใบ Q)
๑๙๐ ราย จ าหน่ า ยให้ ผู้ บ ริ โ ภคจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ทั้ ง ในตลาดล่ า งและตลาดบน
(ห้ างสรรพสิ น ค้า) สร้างรายได้ที่ยั่งยืนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและ
กาลังใจให้แก่เกษตรกร จึงได้มอบใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืช (GAP พืช) (ใบ Q) พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านการตรวจประเมินและ
ให้การรับรองโดยกรมวิชาการเกษตร (ศู นย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร) ให้แก่
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่ผ่านการรับรองแปลง GAP
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การเปลี่ ยนแปลงรองผู้ว่ าราชการจังหวั ด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอ าเภอ
จังหวัดมุกดาหาร
(1) รองผู้ ว่าราชการจัง หวัด หั ว หน้าส่ ว นราชการ และนายอาเภอย้ ายไปดารง
ตาแหน่งจังหวัดอื่น

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 นายวีรัส ประเศรษโฐ
2 นายประพล ชมเงิน

ตาแหน่งเดิม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร

ตาแหน่งใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

๗
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
3 นายศิริชัย ไตรยราช

ตาแหน่งเดิม
ผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร

4

นายสมพร มณีรัตน์

นายอาเภอหนองสูง

5

นายชานาญ ชื่นตา

นายอาเภอนิคมคาสร้อย

ตาแหน่งใหม่
ผู้อานวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
จังหวัดนครพนม
นายอาเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง
นายอาเภอเมืองอานาจเจริญ
จังหวัดอานาจเจริญ

(๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัว หน้าส่ว นราชการ และนายอาเภอ ย้ายมาดารง
ตาแหน่งใหม่
ลาดับ
ที่
1
2
3
4

ชื่อ – สกุล
นายรณรงค์ นครจินดา
นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ
นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
นายปิติณัช นิธิศธานี

5

นายถวัลย์ รอดจิตต์

6

นายสมจิต ราชิวงค์

7

นายศศิพงษา จันทรสาขา

ตาแหน่งเดิม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
นายอาเภอหว้านใหญ่
นายอาเภอดงหลวง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ที่ทาการปกครองอาเภอดอนตาล
นายด่านศุลกากรวังประจัน
จังหวัดสตูล
ผู้อานวยการโรงเรียนผึ่งแดด
วิทยาคาร
ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก

ตาแหน่งใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
นายอาเภอหนองสูง
นายอาเภอดงหลวง
นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

มติที่ประชุม

รับทราบ

มติที่ประชุม

๑.๒ การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕9 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 10/๒๕๕9 เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม ๒๕๕9
รายงานการประชุมมีจานวน 15 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 10/๒๕๕9 เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม ๒๕๕9
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) การจัดกิจกรรม “ชาวมุกดาหารร้อยดวงใจ จุดเทียนขึ้นภู ถวายอาลัยพ่อหลวง”
(สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)

๘
หน.สนจ.

มติที่ประชุม

ด้วยจังหวัดมุกดาหารกาหนดจัดกิจกรรม “ชาวมุกดาหารร้อยดวงใจ จุดเทียน
ขึ้นภู ถวายอาลัยพ่อหลวง” ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดรอยพระพุทธบาท
ภูมโนรมย์ โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น และภาคเอกชน ร่ ว มกั น จั ด กิ จ กรรมนี้ ขึ้ น เพื่ อ ถวายความอาลั ย แด่
พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีกาหนดการ ดังนี้
เวลา 16.00 น. - ประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมกัน ณ บริเวณทางขึ้ นวัดรอย
พระพุทธบาทภูมโนรมย์
- ลงทะเบียนและรับพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
เวลา 16.30 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธีเดินทางถึง
บริเวณพิธี
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะหน้า
พระบรมฉายาลักษณ์ฯ
- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
- พระสงฆ์ให้ศีล
- ผู้ร่วมพิธีรับศีลพร้อมกัน
เวลา 16.45 น. - เริ่มเคลื่อนขบวน ขึ้นวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์
เวลา 17.30 น. - ขบวนผู้ร่วมกิจกรรมเดินถึงบริเวณลานวัดรอยพระพุทธบาท
ภูมโนรมย์
- นักเรียนจากโรงเรียนมุกดาหารและโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร บรรเลงและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์เพลงเทิดพระเกียรติ (ระหว่างรอขบวน)
เวลา 18.00 น. - ผู้แทนนักเรียนอ่านบทกลอนถวายความอาลัย
- ประธานกล่าวถวายความอาลัย
- บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 1 จบ
- นักเรียนจากโรงเรียนมุกดาหารและโรงเรียนจุฬาภรณราชวิ ท ยาลั ย มุ ก ดาหาร บรรเลงและขั บ ร้ อ งเพลง
เทิดพระเกียรติ จานวน 3 เพลง (ผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงฯ
พร้อมกัน)
- ยืนไว้อาลัย 3 นาที
- เสร็จพิธี
จึงขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในสังกัดทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามวัน
เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น
รับทราบ
(2) แนวทางการปฏิบัติต่อสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการ
ในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ การจัดงานประจาปี งานมหรสพ งาน
บันเทิงและกิจกรรมต่างๆ ในช่วงมีงานพระราชพิธีพระบรมศพ เมื่อพ้น
ก าหนดเวลา 30 วั น ตั้ ง แต่ วั น ที่ 14 พฤศจิ ก ายน 2559 (ที่ ท าการ
ปกครองจังหวัดมุกดาหาร)

๙
แทนปลัดจังหวัด

มติที่ประชุม

ด้วยจังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า มีมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จึงขอทบทวนแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อสถานบริ การ
ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการ
ในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/
๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ การจัดงานประจาปี งานมหรสพ งานบันเทิงและ
กิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ ในช่วงมีงานพระราชพิธีพระบรมศพ เมื่อพ้นกาหนดเวลา ๓๐ วัน
ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ดังนี้
1) ในกรณีสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่
คล้ า ยกั บ สถานบริ ก าร นั้ น สามารถเปิ ด ท าการได้ ต ามปกติ แต่ ใ ห้ จั ง หวั ด ปฏิ บั ติ ต าม
นโยบายจัดระเบียบสังคม โดยดาเนินการกวดขันสถานบริการอย่างเคร่งครัด
2) เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เกี่ยวกับ
การดาเนินการด้านการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อผ่อนคลายสถานการณ์ให้
เข้า สู่ ส ภาวะปกติ และขับเคลื่ อนเศรษฐกิจ ของประเทศ ดั งนั้น เพื่อ ให้ เป็น ไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยจึ งขอให้ทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมตามประเพณี
วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวได้ตามปกติ โดยในการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องขอความร่วมมือผู้จัดกิจกรรมพิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสม ดังนี้
2.1) กิ จ กรรมใดที่ ไ ด้ ด าเนิ น การอยู่ แ ล้ ว ในปั จ จุ บั น สามารถด าเนิ น
กิจกรรมต่างๆ ต่อไปได้ เช่น การจัดประชุม สัมมนา งานมงคลสมรส กฐิน กิจกรรมทาง
วัฒนธรรม ประเพณี หรือการเลี้ยงสังสรรค์ที่ทาในอาคารหรือพื้นที่ที่มีขอบเขตเหมาะสม
และเป็ น เรื่ องเฉพาะกลุ่ มตามที่จัดเป็นปกติห รือได้เตรียมการไว้แล้ ว เช่น การต้อนรับ
นักท่องเที่ยว หรือผู้เข้าร่วมประชุม
2.2) ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สามารถจัด
กิจกรรมได้ตามปกติ เช่น งานมหรสพ งานแสดงดนตรี วัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยผู้จัดงาน
พิจารณาความเหมาะสมและให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดย
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ คาแนะนาและปรึกษาหารือกับภาคส่ วนต่างๆ โดยเน้นการใช้
กลไกประชาคมเพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างเหมาะสม
รับทราบ

(3) มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา
- มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลู กข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 2559/60
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
แทนพาณิชย์จังหวัด
นโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ปีการผลิ ต
2559/60 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 จังหวัดมุกดาหารได้
ดาเนินการ ดังนี้
1) โครงการลดต้นทุนการผลิต ไร่ละ 1,000 บาท รายละไม่เกิน 10 ไร่
สาหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและได้รับการรับรองทุกราย ซึ่งปัจจุบันจังหวัดมุกดาหาร
ธกส.ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไปแล้วทุกอาเภอ จานวน 38,000 ราย
ที่เหลือคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายใน ธันวาคม 2559
2) โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและรักษาคุณภาพข้าว ตากข้าวให้แห้ง
ก่อนขาย สาหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและได้รับการรับรองทุกราย ตันละ 2,000 บาท
หรือไร่ละ 800 บาท จานวนรายละไม่เกิน 15 ไร่ อยู่ระหว่างรอข้อมูลการขึ้นทะเบียน

๑๐

มติที่ประชุม

เกษตรจังหวัด

มติที่ประชุม

ผอ.ธ.ก.ส.จังหวัด

เกษตรกร ปี 59/60 จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาดว่า จะดาเนินการได้ต้นเดือน
ธันวาคม และจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์
3) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลื อกหอมมะลิ โดย ธ.ก.ส.จะให้
สินเชื่อแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตรและวิสาหกิจชุมชน เพื่อชะลอการ
จาหน่ายข้าวเปลือกโดยเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง สินเชื่อข้าวเปลือกหอมมะลิ ณ ต้นข้าว 36 กรัม
ความชื้นร้อยละ 15 ในราคาอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาด ณ ขณะนั้นๆ
4) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร
โดย ธ.ก.ส.จะใหสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อนาไปซื้อข้าวจากสมาชิกเพื่อจาหน่ายหรือ
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งสถาบันเกษตรกรจะรับภาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 เปูาหมาย
2.5 ล้านตัน
5) โครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก เพื่อให้กลไกตลาดการรับซื้อข้าวเปลือก
ของเกษตรกรมี ก ารแข่ ง ขั น เกษตรกรมี ช่ อ งทางเลื อ กและมี อ านาจต่ อ รองการขาย
ข้าวเปลื อก โดยส านั กงานพาณิ ช ย์ จัง หวัด มุก ดาหาร ก าหนดจั ด 2 ครั้ง คื อ ครั้ง ที่ 1
ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2559 ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า
ธ.ก.ส. อาเภอเมืองมุกดาหาร และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559 ณ สหกรณ์
การเกษตรคาชะอี อาเภอคาชะอี
นอกจากนี้จังหวัดมุกดาหารได้จัดจุดจาหน่ายข้าวสารของเกษตรกรให้ผู้บริโภคโดยตรง
ณ ศูนย์จาหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) บ้านกุดโง้งน้อย ตาบลมุกดาหาร
อาเภอเมืองมุกดาหาร Top Super market ในห้างสรรพสินค้าโรบินสันและห้างบิ๊กซี
และยังมีโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อ กข้าวไว้ เพื่อ
ช่วยให้ราคาข้าวเปลือกในท้องตลาดในช่วงต้นฤดูสูงขึ้น
รับทราบ
- การขึ้น ทะเบียนการปลูกข้า วนาปี ปี 2559 (ส านั กงานเกษตรจังหวั ด
มุกดาหาร)
การขึ้ น ทะเบี ย นการปลู ก ข้ า วนาปี ไ ด้ มี เ กษตรกรมาขึ้ น ทะเบี ย น จ านวน
54,748 ราย โดยได้ ผ่ า นการบั น ทึ ก และตรวจสอบที่ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บ จ านวน
49,805 ราย ที่สามารถเข้าร่วมโครงการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาได้ ซึ่งก็
ยังมีเกษตรกรที่มีสิทธิ์แต่ไม่ได้มาขึ้นทะเบียน น่าจะเป็นเกษตรกรที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ และ
การขึ้นทะเบียนซ้าซ้อนกัน จึงขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการประชาสัมพันธ์เชิญชวน
เกษตรกรมาขึ้น ทะเบีย น เพื่ อใช้เ ป็นฐานข้อมู ล ในการเข้ าร่ว มโครงการตามมาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา
รับทราบ
- รายงานผลการช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรชาวนา (ส านั ก งาน ธ.ก.ส.จั ง หวั ด
มุกดาหาร)
โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวสาหรับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
1) ค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ได้แก่
- ข้าวหอมมะลิ
800 บาท/ไร่ ไม่เกิน 15 ไร่
- ข้าวเหนียว
800 บาท/ไร่ ไม่เกิน 15 ไร่
- ข้าวหอมปทุม 1,200บาท/ไร่ ไม่เกิน 10 ไร่

๑๑
- ข้าวเจ้า
1,000 บาท/ไร่ ไม่เกิน 12 ไร่
สาหรับเกษตรกร 1 ราย จะได้รับ ค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว
ไม่เกินรายละ 12,000 บาท
2) ค่าเก็บรักษาข้าวเปลือกในยุ้งฉาง ในวันที่เบิกรับเงินกู้ รับ 1,000 บาท/ตัน
และในวันที่ไถ่ถอนข้าวเปลือก รับ 500 บาท/ตัน
โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวสาหรับเกษตรกรผู้ไม่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับ
ค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ได้แก่
- ข้าวหอมมะลิ
800 บาท/ไร่ ไม่เกิน 15 ไร่
- ข้าวเหนียว
800 บาท/ไร่ ไม่เกิน 15 ไร่
- ข้าวหอมปทุม 1,200บาท/ไร่ ไม่เกิน 10 ไร่
- ข้าวเจ้า
1,000 บาท/ไร่ ไม่เกิน 12 ไร่
สาหรับเกษตรกร 1 ราย จะได้รับค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว
ไม่เกินรายละ 12,000 บาท
หน.สนจ.

ด้ ว ยจั ง หวั ด มุ ก ดาหารได้ รั บ แจ้ ง จากกระทรวงมหาดไทยว่ า เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนิ น การแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนาบรรลุ วัตถุประสงค์ตามที่
รัฐบาลได้กาหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือในหลายๆ มาตรการ จึงให้จังหวัดมุกดาหาร
ดาเนินการ ดังนี้
1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดประชุมและบูรณาการให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ได้แก่ เกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด พาณิชย์จังหวัด ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ประจาจังหวัด และพัฒนาการจังหวัด สารวจข้อมูลยุ้งฉาง ไซโล ธนาคารข้าวที่มี
การดาเนินการ โดยสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และหรือผู้ประกอบธุรกิจให้
เช่าในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน โดยให้สารวจข้อมูล ดังนี้
1.1) จานวนยุ้งฉาง ไซโล ธนาคารข้าว
1.2) ปริมาตรความจุ
1.3) สถานที่ตั้งของยุ้งฉาง ไซโล ธนาคารข้าว
2) ให้นายอาเภอควบคุม กากับ ดูแลในการสั่งการให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวจ
ข้อมูลยุ้งฉาง ไซโล ซึ่งเป็นของเกษตรกรชาวนา
จึงขอให้ ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้องส ารวจและรายงานผลข้อมูล ส่ งให้ ส านักงาน
จังหวัดมุกดาหาร ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

รองผู้ว่าฯ (นายนพดลฯ)
นโยบายมาตรการช่ ว ยเหลื อเกษตรกรชาวนาเป็น เรื่อ งส าคั ญ ซึ่ งรั ฐ บาลมี
มาตรการหลายมาตรการที่ให้ความช่วยเหลือ แต่มีเกษตรกรชาวนาบางรายที่ยังไม่รู้เรื่อง
ดังกล่าว จึงขอให้สานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารสรุปมาตรการทั้งหมด และแจ้งให้ส่วน
ราชการได้รับทราบ เพราะว่าเวลาส่วนราชการที่ได้พบปะกับประชาชนที่เป็นเกษตรกร
ชาวนาจะได้แจ้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ เกษตรกรชาวนารับทราบเกี่ยวกับมาตรการ
ต่างๆ ดังกล่าว
มติที่ประชุม
รับทราบ

๑๒
(4) การจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีมุกดาหาร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
แทนพัฒนาการจังหวัด
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
(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

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
236
236,000
837
817,500
419
419,000
375
375,000
242
242,000
2,109
2,109,500

หมายเหตุ

รับทราบ
(5) การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เห็นชอบมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้
ส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และหน่ว ยงานของรั ฐ ถือ ปฏิ บัติ โดยก าหนดเปูา หมายการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แยกรายไตรมาส ดังนี้

คลังจังหวัด

ลงทุน

งบประจา

ภาพรวม

ไตรมาสที่

(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

1
2

เป้าหมาย (%)
19
41

เป้าหมาย (%)
33
55

เป้าหมาย (%)
30
52

๑๓
ลงทุน

งบประจา

ภาพรวม

(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

เป้าหมาย (%)

เป้าหมาย (%)

เป้าหมาย (%)

3

63

76

73

4

87

98

96

ไตรมาสที่

ผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วย : ล้านบาท

งบประจา

เบิกจ่าย
ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
709.14
303.61
42.81

งบลงทุน

1,326.06

45.36

รวม

2,035.20

348.96

รายการ

%
เป้าหมาย

ลาดับการ
เบิกจ่าย
(ประเทศ)

3355

39

3.42

19

31

17.15

30

50

2. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
งบประจา

มติที่ประชุม

เบิกจ่าย
ข้อมูล ณ วันที่ ๒2 พฤศจิกายน 2559
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
58.60
0.25
0.43

%
เป้าหมาย

ลาดับการ
เบิกจ่าย
(ประเทศ)

5335

72

งบลงทุน

๑๘6.11

-

-

19

15

รวม

๒44.71

0.25

0.10

30

72

รับทราบ

3.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
(1) การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
มุกดาหาร)
แทนพัฒนาการจังหวัด
รัฐบาลได้มีนโยบายจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 ภายใต้ ส านั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ต่ อมาคณะรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย
แห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ให้โอนย้ายกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีมาอยู่กรมการพัฒนาชุมชน และนายกรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557

๑๔

มติที่ประชุม

ผอ.ศูนย์การกีฬาฯ

มติที่ประชุม

ให้กรมการพัฒนาชุมชนดาเนินการขอจัดตั้งกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เดียวกับกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อวันที่ 23
มิถุน ายน 2558 ขึ้น ในกรมการพั ฒ นาชุม ชน โดยกรมการพัฒ นาชุ มชนได้รั บจัด สรร
งบประมาณประจาปี 2559 จานวน 100 ล้านบาท และต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ
วั น ที่ 12 เมษายน 2559 ให้ ค วบรวมกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ส านั ก เลขาธิ ก าร
นายกรัฐมนตรี เข้ากับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีผลตั้งแต่วันที่
1 พฤษภาคม 2559 ซึ่งทาให้การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมการพัฒนาชุมชน วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดังนี้
1) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่า ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึง
แหล่งเงินทุน สาหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรี และองค์กรสตรี
2) เป็ นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่ งเสริมบทบาทและพัฒ นาศักยภาพสตรีและ
เครือข่ายสตรีในการเฝูาระวังดูแลและแก้ไขปัญหาของสตรีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของสตรี นาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพหรือสวัสดิการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของ
สตรีและผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ในสังคม
3) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนา
บทบาทสตรี การสร้างภาวะผู้ นา การพัฒ นาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางด้านสังคมให้แก่สตรี และองค์กรสตรี
4) เป็นแหล่ง เงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาสตรีตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
ผลการดาเนินงานได้ดาเนินการเตรียมความพร้อมไปแล้ว ดังนี้
1) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
2) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ
3) แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
4) แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล/เทศบาล
5) แต่งตั้งอาสาสมัครหมู่บ้าน/
รับทราบ
(2) กิจกรรม “แก้วมุกดา Sports day for life” ขยับกายวันพุธ เสริมสร้าง
สุขภาพที่ดี (สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร)
สืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา
นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกภาคส่วนราชการได้มีการจัดกิจกรรมออกกาลังกายทุกๆ
วันพุธ ระหว่างเวลา 15.30 – 16.30 น. เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี
รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนได้มีการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ เบื้องต้นสานักงาน
การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารได้มีการหารือร่วมกับสานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดมุกดาหาร และสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร กาหนดจัดกิจกรรม
“แก้วมุกดา Sports day for life” ขยับกายวันพุธ เสริมสร้างสุขภาพที่ดี ในวันที่ 30 พฤศจิกายน
2559 เวลา 15.30 น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก เทศบาลเมืองมุกดาหาร
จึงขอเชิญส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจร่วมออกกาลังกายในกิจกรรมดังกล่าว
รับทราบ

๑๕

พลังงานจังหวัด

มติที่ประชุม

(3) แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้า ของประเทศไทย (ส านักงานพลั งงานจังหวัด
มุกดาหาร)
แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟูาของประเทศ (Power Development Plan : PDP)
เป็นแผนแม่บทในการจัดหาพลังงานไฟฟูาของประเทศในระยะยาว 15 -20 ปี สร้างความ
มั่นคงและความเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟูา รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
คุณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนเป็ น จุ ด เริ่ม ต้ น ของการวางแผนพัฒ นาโรงไฟฟู า ใหม่ ๆ ใน
ประเทศ รวมถึงการรับซื้อไฟฟูาจากต่างประเทศ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 กพช.มีมติ
เห็นชอบแนวทางการจัดทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟูาของประเทศไทย พ.ศ. 2558 2579 (PDP 2015) โดยให้ระยะเวลาของแผน PDP สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติของ สศช.พร้อมจัดทาแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) และแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) ให้มีกรอบระยะเวลาของแผนระหว่างปี
2558 - 2579 เช่ น เดี ย วกั บ แผน PDP 2015 เมื่ อ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2558
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผน PDP 2015 ตาม มติ กพช.
หลักการในการจัดทา PDP 2015 ดังนี้
- ลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักจากปัจจุบันที่ร้อยละ 65
- เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟูาจากโรงไฟฟูาถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด
- เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียน
- พัฒนาระบบส่งและระบบจาหน่ายไฟฟูา
- พัฒนาระบบสมาร์ทกริด
ระบบส่งไฟฟูาตามแผน PDP 2015 ดังนี้
- โครงการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟูาระหว่างประเทศแบบระบบต่อระบบ
 เชื่อมโยงระบบไฟฟูาในลักษณะระบบต่อระบบ (Grid to Grid) ระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
 เชื่ อ มโยงในจุด เชื่ อมโยงที่มี อ ยู่ แ ล้ ว และจุ ด เชื่อ มโยงที่ ค าดว่ า จะก่อ สร้ า ง
หรือขยายเพิ่มเติมในอนาคต
 รองรับการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟูาอาเซียน (ASEAN Power Grid: APG)
 เพื่อความมีเสถียรภาพ มีความเชื่อถือได้ของพลังงานไฟฟูา
- โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟูาสมาร์ทกริด
 เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามแผนแม่ บ ทการพั ฒ นาระบบโครงข่ า ยสมาร์ ท กริ ด ของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579
 เป็ น การพั ฒ นาร่ ว มกั น ระหว่ า งภาครั ฐ (กฟผ. กฟน. และ กฟภ.) และ
ภาคเอกชน (ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และ
ผู้ใช้ไฟฟูา)
 การพัฒนาโครงการฯ ส่งผลให้ ระบบไฟฟู า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมั่ น คงเพิ่ ม
มากขึ้น รองรับโรงไฟฟูาพลังงานหมุนเวียนได้มากขึ้น และลดผลกระทบ
จากสิ่งแวดล้อม
รับทราบ

๑๖
๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)
- การดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน
เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
มุกดาหาร)
แทนพัฒนาการจังหวัด
ผลการด าเนิ น งานการด าเนิ น โครงการแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของ
ประชาชน กรณียากจน เจ็บปุวย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 มีครัวเรือนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนตามข้อมูล จปฐ.และเวทีประชาคม
ให้ ค วามเห็ น ชอบ จ านวน 59 ครั ว เรื อ น และการด าเนิ น งานในปี 2560 ก าหนด
ดาเนิ นการตามแนวทางของปี 2559 ข้อมูล เบื้องต้นของครัวเรือนเปูาหมายจากการ
รายงานของอาเภอ มีจานวนทั้งสิ้น 58 ครัวเรือน ดังนี้
จาแนกตามด้านที่ประสบปัญหา (ครัวเรือน)
ที่
1
2
3
4
5
6
7

อาเภอ
เมืองมุกดาหาร
นิคมคาสร้อย
ดอนตาล
คาชะอี
หนองสูง
หว้านใหญ่
ดงหลวง
รวม

มติที่ประชุม
ประธาน

มติที่ประชุม

ครัวเรือนเป้าหมาย
(ครัวเรือน)
7
4
5
13
14
5
10
58

ยารักษาโรค
3
๐
1
4
6
2
1
17

อาหาร
7
3
4
6
13
2
5
40

เครื่องนุ่งห่ม
5
๐
5
8
5
5
2
30

ที่อยู่อาศัย
4
1
1
6
2
2
3
19

สถานะทางการเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ยากจน เจ็บปุวย พิการ อนาถา จังหวัด
มุกดาหาร ปัจจุบันเงินกองทุนฯ คงเหลือจานวนทั้งสิ้น 278,175.08 บาท
รับทราบ
๓.4 เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(๑) รายงานภาวะเศรษฐกิ จ การคลั ง จั งหวั ดมุ ก ดาหาร เดือนกันยายน 2559
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
(๒) สรุ ป สภาวะการค้ า ชายแดนไทยกั บ สปป.ลาว ด้ า นจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ประจาเดือน ตุลาคม 2559 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(๓) สรุปข่าวดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนตุลาคม 2559
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(4) สรุ ป รายงานสถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน ประจ าเดื อ นตุ ล าคม 2559
(สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

๑๗
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ
4.1 ปฏิทินงานสาคัญประจาเดือนธันวาคม 2559

ประธาน
ที่
1

วัน/เดือน/ปี
1 ธันวาคม 2559

ชื่องาน
พิธีบาเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช

สถานที่
วัดศรีมงคลใต้ (พระอาราม
หลวง) อาเภอเมืองมุกดาหาร

หน่วยงาน
สานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัด

2

6 ธันวาคม 2559

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม
ตาบลดงมอน
อาเภอเมืองมุกดาหาร

ที่ทาการปกครอง
จังหวัด

3

7 ธันวาคม 2559

วัดอรุณรังษีโมลีวนาวาส
ตาบลมุกดาหาร
อาเภอเมืองมุกดาหาร

สานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัด

4

14 ธันวาคม 2559

วัดแจ้ง บ้านแข้
ตาบลบ้านค้อ
อาเภอคาชะอี

สานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัด

5

22 ธันวาคม 2559

โครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัด
มุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐
โครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทาบุญ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ
จังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒560
โครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทาบุญ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ
จังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕60
โครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทาบุญ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ
จังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕60
โครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัด
มุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐
โครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทาบุญ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ
จังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒560
กิจกรรมตักบาตรเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วัดเกษมสุข บ้านกุดโง้งใหญ่
ตาบลมุกดาหาร
อาเภอเมืองมุกดาหาร

สานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัด

โรงเรียนคาบกวิทยาคาร
ตาบลคาบก
อาเภอคาชะอี

ที่ทาการปกครอง
จังหวัด

6

28 ธันวาคม 2559

7

ทุกเช้าวันศุกร์
ของแต่ละสัปดาห์
มติที่ประชุม

รับทราบ

วัดมัชฌิมาวาส บ้านดอนตาล สานักงาน
ตาบลดอนตาล
วัฒนธรรม
อาเภอดอนตาล
จังหวัด
ริมเขื่อนแม่น้าโขง
บริเวณหน้าวัดศรีบุญเรือง
อาเภอเมืองมุกดาหาร

สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

๑๘

มติที่ประชุม

4.2 กาหนดการประชุม กรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑2/๒๕๕9
กาหนดการประชุม กรมการจั งหวัด มุกดาหาร และหั ว หน้า ส่ ว นราชการประจ า
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑2/๒๕๕9 วันพฤหัสบดีที่ ๒9 ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑2.๐๐ น.

หน.สนจ.

ลงชื่อ
(นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

