รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 12/๒๕59
วันอังคารที่ 2๗ ธันวาคม ๒๕๕9
ณ ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายรณรงค์ นครจินดา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. ร.ต.อ.พิชิต อวนพล
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
4. ร.ต.อ.พิชิต อวนพล
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
5. นายประสงค์ เป็งคามา
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
6. นายสมเพชร สร้อยสระคู
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
7. นายอนุรัตน์ ธรรมประจาจิต
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
8. นางสุนทรี ใจสุทธิ์
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
9. นายนพดล นิกรแสน
แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
10. นายสมเลิศ พาพันธุ์เรือง
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
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. นายสมศักดิ์ บุญจันทร์
แทนนายอาเภอหว้านใหญ่
19. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
นายอาเภอหนองสูง
20. นายปัญญา หาระสาร
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
21. นายธนิตพล สุกใส
ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
22. นางสุวรรณา กุลวงษ์
แทนแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
23. นายอารักษ์ ส่องแสง
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
24. นางสาวยุคลธร อุตส่าห์
แทนประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
25. นายสว่าง วีรกิจบริการ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
26. นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
27. นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
28. นางสาวสมจิตร กาหาวงศ์
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
29. นายปิยพงศ์ นาโสก
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
30. นายอุทิน สุทธิสาร
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
31. นางจงกลนี กมลวิเศษกุล
ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดมุกดาหาร
32. นางพรอุมา หมอยา
คลังจังหวัดมุกดาหาร
33. นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
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นายชวการ มาฆะวงศ์
นางสาวศิริพร เจนศิริสกุล
นายถวัลย์ รอดจิตต์
นายพรโรจน์ ยลพล
นายวิจิตร ศรีสมศักดิ์
นายจรูญ เหง่าลา
ว่าที่ ร.ต.พิเชษฐ์ แก้วจินดา
นายวิวัฒนชัย วรโรจน์พลาธิป
นายชัชวาล ราชขันธ์
พล.ต.ต.อภิชิต เทียนเพิ่มพูน
ร.ต.อ.มานิตย์ กัลยาศรี
ร.ต.อ.หญิง ศิริรัตน์ สายสุด
นางปิ่นอนงค์ วงศ์บุญ
นายวรพล กงนะ
นายนรินทร์ ทิพยศรี
นายชาลี ประจงการ
นายวิริยะ แก้วคง
นางสุภัคจิรา ปิ่นจอม
นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์
นายอุทัย ศรีทานันท์
นายพิชัย โพธิโสภา
นายเฉลิมพล เพ็ชรรัตน์
นายสัญญา อาจสามารถ
นางดวงแก้ว แสนบุบผา
นายนิคม ณ สงขลา
นางสาวฐิติรัตน์ แสนสุข
นายมานนท์ อนันต์
นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา
นายสาววีรยา ทะพะ
นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณไตรย์
นายวสันต์ นิสัยมั่น
นายเจริญ ศรีสุวงศ์
นางสาวสร้อย สกุลเด็น
นายประยูร ดังก้อง
นายสารวย โพธิ์ไทรย์
นายปัญญา มุ่งดี
นายสมปอง ทองศรี
นางสาววัชราภรณ์ ผิวขา
นายวิรัตน์ พรหมดี
นายสายันต์ บุญลี

สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
ผู้อานวยการ คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
แทน ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
แทน ผกก.10 กองบังคับการตารวจน้า
แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทนประมงจังหวัดมุกดาหาร
แทนปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
แทนสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดมุกดาหาร
หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
แทนหัวหน้าสถานีด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
แทน ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
แทนหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
แทนสถิติจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.อุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทนโทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
แทนผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
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74. นายวีรชาติ บุตรดีวงศ์
75. นางยุภา สุขทองสา
76. นายอเนก ชัยพิริยพิทักษ์
77. นายชัยณรงค์ แถมวัน
78. นายวิชัย พลอยกลม
79. นายเดชา แสงสุวรรณ
80. นางสาวเสาวนีย์ บุพบท
81. นายเขมทัด อาชวธารง
82. นายยุทธนา มหาวัน
83. พ.อ.สุดใจ แพงพรมมา
84. พ.อ.นริศ รุจานันท์
85. นายคายืน วงศ์ชาลี
86. นายทองอินทร์ อันอาน
87. นายไกรลาศ ผลดี
88. นางสมรัก ศรีคง
89. นายสุรจิตต์ จันทรสาขา
90. นายพรพนา แสนการุณ
91. นายประนอม อุทรักษ์
92. นางสาวพัชรินทร์ กุลสาร์
93. นางสาวจริญญา วันทาวงศ์
94. นางสาววิมล กลางประพันธ์
95. นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม
96. นางศิริพร เศษแสงศรี
97. นายจิระพน ทองเพิ่ม
98. นายมณเฑียร วิริยะพันธุ์
99. นายรังสรรค์ ปัตถะเมฆ
100.นายชาตรี เต็มเมธาวิทยาเลิศ
101.นายชาคริต นาควิเชียร
102.นายบุญรู้ บุตดีวงศ์
103.นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์
104.นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
105.นางอุดมลักษณ์ คาหาญ
106.นางธงชัย โสดา
107.นายสมชาย เลาหพัชรินทร์
108. นายบุญเรือง เมฆฉิม
109.นางบุญญสรณ์ บุญโสม
110.นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง

แทนผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
แทนผู้อานวยการสานักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
แทนพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.กกล.รส.จว.มห.
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
รอง ผอ.รมน.จว.มห.
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทนพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
แทนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
หัวหน้าด่านปุาไม้มุกดาหาร
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทนนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทนประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้ากลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
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ผู้ไม่มาประชุม
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายนพดล ไพฑูรย์)
2. หัวศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
3. หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 72
4. ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
5. ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
6. ผู้อานวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
7. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
8. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
9. ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 234
10. เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
11. ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
12. ผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
13. ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายบริหารการศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14. หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
15. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
16. ผบ.นพค.24
17. ผบ.หมู่เรือที่ 3 นรข.
18. รองประธาน ก.ธ.จ.มุกดาหาร
19. หัวหน้าสถานีไฟฟูาแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
20. ปุาไม้จังหวัดมุกดาหาร
21. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มน้าโขงฯ
22. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
23. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
24. นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
25. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
26. นายกสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
27. 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. พิ ธี ม อบใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ กรรมการสงเคราะห์ ดี เ ด่ น ประจ าปี ๒๕๕๙
(สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร เป็นหน่วยงานราชการ
สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับ
การสืบเสาะประมวลข้อเท็จจริงในคดีอาญา คดีครอบครัวและกากับดูแลรักษาทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ของผู้เยาว์ตามคาพิพากษาหรือคาสั่งศาล การควบคุมดูแล แก้ไข บาบัด
ฟื้นฟู ปูองกัน พัฒนาพฤตินิสัย และสงเคราะห์เด็กและเยาวชนระหว่างสอบสวนหรือการ
พิจารณาคดีด้านกิจกรรมชุมชนและประสานความร่วมมือเพื่อการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิ

๕
เด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 อีกทั้งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
มุกดาหารยั งมีบ ทบาทหน้าที่ทางสั งคมในการสงเคราะห์ ช่ว ยเหลื อ ติดตามพฤติกรรม
ตลอดจนการวางแผนแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่เด็กและเยาวชนไม่ให้กระทาผิดซ้า เพื่อเด็ก
และเยาวชนมีอนาคตที่ดีต่อไป จากบทบาทภารกิจดังกล่าว สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดมุกดาหารได้มีการสรรหาคณะกรรมการสงเคราะห์ประจาสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหารขึ้น โดยได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุ ติธ รรม เพื่อ ทาหน้า ที่ในการให้ คาปรึ กษาช่ว ยเหลื อ กิจ การสถานพิ นิจ เพื่ อ
สวัสดิภาพ และอนาคตของเด็กและเยาวชน ตลอดจนอื่นๆ ตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
ได้แก่ บทบาทหน้าที่ทางสังคมสงเคราะห์ในการติดตามเพื่อให้การช่วยเหลือแก่เด็กและ
เยาวชน ไม่ให้กระทาผิดซ้า ตลอดจนการให้คาปรึกษาแก่บิดา มารดา ผู้ปกครองของเด็ก
และเยาวชนเหล่านั้น ให้มีการเลี้ยงดู และมีการควบคุมพฤติกรรมเด็ก และเยาวชนอย่าง
เหมาะสม เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนให้ก้าวสู่อนาคตที่ดี
ในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ผ่ านมาได้มีการพิจารณาคัดเลื อกคณะกรรมการ
สงเคราะห์ดีเด่น ประจาสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร จานวน
3 ด้านๆ ละ 1 คน ได้แก่
1) ด้านการพัฒนาหรือการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
2) ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและปูองกันการกระทาผิด
3) ด้านการจัดหารายได้หรือสนับสนุนกองทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
เพื่อเป็นการยกย่องคุณงามความดีของคณะกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับจังหวัด
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหารจึง มอบใบประกาศเกียรติคุณ
เพื่อเชิดชูเกียติแก่ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1) นางสาวนุชจิรา จันทรสาขา กรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับจังหวัด ด้านการ
พัฒนาหรือการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
2) นายเทพรั ต น์ สุ พร กรรมการสงเคราะห์ ดีเด่น ระดั บจังหวัด ด้ านการส่ ง เสริ ม
เครือข่ายการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและปูองกันการกระทาผิด
3) นายไมตรี แสนปุชุม กรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับจังหวัด ด้านการจัดหารายได้
หรือสนับสนุนกองทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
2. พิธี ม อบโล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ เชิ ด ชู เ กี ยรติ นั ก กี ฬ าดี เ ด่ น ผู้ฝึ ก สอนดี เ ด่ น และ
หน่วยงานที่สนับสนุนการกีฬาของจังหวัดดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๙ (สานักงาน
การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร)
ด้ว ยการกีฬาแห่ งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้
จังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน
กีฬ าแห่ ง ชาติ ประจาปี 2559 เพื่อ ร าลึ ก ถึ งพระปรี ช าสามารถของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชที่ทรงเป็นตัวแทนของนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2510
และทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองในการแข่งขันเรือใบประเภท โอ.เค. และสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัล ซึ่งถือได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์
ทางการกีฬาของประเทศไทย โดยจังหวัดมุกดาหาร ได้มีการจัดกิจกรรมใน 2 ส่วนไปแล้ว
ได้แก่ การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง

๖
หน่วยงานภายในจังหวัด เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมสไมล์
ซอคเกอร์ อาเภอเมืองมุกดาหาร และมีกิจกรรม อีก ๒ รายการที่จังหวัดมุกดาหารกาหนด
ดาเนินการ คือ
1) นิทรรศการผลงานนักกีฬาตัว แทนจังหวัดมุกดาหาร ประจาปี ๒๕๕๙ ในการ
แข่งขันกีฬาระดับชาติ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ลานหน้าห้องประชุม ๒๐๕
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
2) พิธีเชิดชูเกียรตินักกีฬาดีเด่น ผู้ฝึกสอนดีเด่น และหน่วยงานที่สนับสนุนการกีฬา
ของจังหวัดดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๙
เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจนักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬา และหน่วยงานที่สนับสนุน
ด้านกีฬาของจังหวัดมุกดาหาร จึงมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินสนับสนุน
3. พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมโครงการจิตอาสาประชารัฐร่วมใจกาจัดผักตบชวา
ทั่วไทย ในวันสิ่งแวดล้อมไทย (สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร)
ด้ว ยกรมโยธาธิการและผั งเมืองได้มอบหมายให้ สานักงานโยธาธิการและผั งเมือง
จังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมโครงการ “จิตอาสาประชารัฐร่วมใจกาจัดผักตบชวาทั่วไทย
ในวันสิ่งแวดล้อมไทย” ในวันที่ 4 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณแหล่งน้าสาธารณะห้วยสร้างถ่อ
หมู่ที่ 3 บ้านหนองหล่ม ตาบลโพธิ์ไทร อาเภอดอนตาล โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้
จากการส ารวจปริ ม าณผั ก ตบชวาในจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร พบแหล่ ง น้ าที่ มี ป ริ ม าณ
ผักตบชวาจานวนมาก รวม 3 แห่ง ได้แก่ อาเภอเมืองมุกดาหาร อาเภอดอนตาล และ
อาเภอหว้ า นใหญ่ ซึ่ ง มี ป ริ ม าณผั ก ตบชวาทั้ ง หมด 430 ตัน โดยได้ ด าเนิ น การก าจั ด
ผักตบชวาไปแล้ว 2 แห่ง ปริมาณ 230 ตัน คือ ห้วยแข้ อาเภอเมืองมุกดาหาร และห้วย
สร้างถ่อ อาเภอดอนตาล สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหารได้ดาเนินการ
จัดกิจกรรมจิตอาสาประชารัฐร่วมใจกาจัดผักตบชวาทั่วไทย ในวันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งการ
ดาเนินกิจกรรมโครงการดังกล่าวได้สาเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี และเพื่อเป็น
การประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมโครงการดังกล่าว จังหวัด
มุกดาหารจึงได้มอบเกียรติบัตร โดยมีหน่วยงานเข้ารับมอบเกียรติบัตร จานวน 17 หน่วย
ดังนี้
1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
2) กองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมุกดาหาร
3) สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
4) สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
5) อาเภอดอนตาล
6) องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ไทร
7) การประปาส่วนภูมิภาค สาขามุกดาหาร
8) ธนาคารออมสิน สาขามุกดาหาร
9) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขามุกดาหาร
10) บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
11) ห้างหุ้นส่วนจากัด กฤติพงศ์การโยธา
12) ห้างหุ้นส่วนจากัด ธีรนพวิศวกรรม
13) ห้างหุ้นส่วนจากัด ชัยมงคลมุกดาหาร

๗
14) ห้างหุ้นส่วนจากัด อุดมพรรณการโยธา
15) บริษัท จตุรมาศ จากัด
16) บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (๑๙๙๐) จากัด
17) บริษัท ทรัพย์ธาราก่อสร้าง จากัด
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
(1) หัวหน้าส่วนราชการย้ายไปดารงตาแหน่งจังหวัดอื่น

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 นายบุญร่วม คาจันทราช
2 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ

ตาแหน่งเดิม
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร

ตาแหน่งใหม่
เกษตรจังหวัดสกลนคร
ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม

(๒) หัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่
ที่
1 นายวิวัฒนชัย วรโรจน์พลาธิป นิติกรชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดี
สานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร จังหวัดมุกดาหาร
สาขาสว่างแดนดิน
มติที่ประชุม

รับทราบ

มติที่ประชุม

๑.๒ การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕9 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

วัฒนธรรมจังหวัด

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 11/๒๕๕9 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕๕9
รายงานการประชุมมีจานวน 18 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 11/๒๕๕9 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕๕9
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) กิ จ กรรมสวดมนต์ ข้ า มปี ส่ ง ท้ า ยปี เ ก่ า วิ ถี ไ ทย ต้ อ นรั บ ปี ใ หม่ วิ ถี พุ ท ธ
พุทธศักราช 2560 (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
ด้ว ยจั งหวัดมุกดาหารได้กาหนดจัดพิธีส วดมนต์ข้ามปี ส่ งท้ายปีเก่าวิถีไทย
ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2560 ดังนี้
1) พิ ธี ส วดมนต์ ข้ า มปี ส่ ง ท้ า ยปี เ ก่ า วิ ถี ไ ทย ต้ อ นรั บ ปี ใ หม่ วิ ถี พุ ท ธ
ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๓๐ น. ณ วัดศรีบุญเรือง ตาบลศรีบุญเรือง
อาเภอเมืองมุกดาหาร

๘

มติที่ประชุม

2) พิ ธี ท าบุ ญ ตั ก บาตรเพื่ อ เสริ ม ความเป็ น สิ ริ ม งคลแก่ ชี วิ ต ต้ อ นรั บ ปี ใ หม่
ในวันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา 06.30 น. ณ บริเวณศาลาเรารักมุกดาหาร
ตลาดอินโดจีน อาเภอเมืองมุกดาหาร
3) พิ ธี ส วดมนต์ ข้ า มปี อ าเซี ย นและนานาชาติ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๐๐ น. ณ วัดศรีมงคลใต้ (พระอาราม
หลวง) อาเภอเมืองมุกดาหาร
4) พิ ธี ท าบุ ญ ตั ก บาตรเพื่ อ เสริ ม ความเป็ น สิ ริ ม งคลแก่ ชี วิ ต ต้ อ นรั บ ปี ใ หม่
ในวันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา 06.30 น. ณ บริเวณศาลาเรารักมุกดาหาร
ตลาดอินโดจีน อาเภอเมืองมุกดาหาร
รับทราบ

(2) การดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
(สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
แทน หน.สนง.ปภ.จ.
คณะกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน ได้มีมติในคราวประชุม
ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เห็นชอบแผนบูรณาการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด อาเภอ
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
2560 โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1) ชื่อในการรณรงค์ “ขับรถมีน้าใจ รักษาวินัยจราจร”
2) ช่วงเวลาดาเนินการ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเตรียมความพร้อม
และช่วงการรณรงค์ ระหว่างวันที่ 15-28 ธันวาคม 2559 และช่วงควบคุมเข้มข้น
ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2560
3) เปูาหมายการดาเนินงาน
- เพื่อ ให้ ประชาชนเดิ นทางสั ญจรอย่างปลอดภัยและมีค วามสุ ข ในช่ว ง
เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐
- สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จานวนผู้เสียชีวิต และจานวนผู้บาดเจ็บ
(admit) ลดลงให้เหลือน้อยที่สุดเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ โดยให้จังหวัด อาเภอ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้กาหนดเปูาหมายการดาเนินงานด้วยตนเอง
4) มาตรการการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
- มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน
- มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนน
- มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ
- มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อม
5) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐
- สถิติจานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จานวนผู้เสียชีวิต และจานวนผู้บาดเจ็บ
(admit) ลดลงให้เหลือน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙
- สถิติจานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙
- สถิติการบังคับใช้กฎหมายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙
มติที่ประชุม
รับทราบ

๙

ปลัดจังหวัด

มติที่ประชุม

(3) การอานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีความประสงค์เดินทางเข้าเฝ้าฯ
กราบถวายบั งคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ล
อดุลยเดช จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4 (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
การอานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีความประสงค์เดินทางเข้าเฝูาฯ กราบ
ถวายบั ง คมพระบรมศพพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล อดุ ล ยเดช
กระทรวงมหาดไทยได้กาหนดอานวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน จานวนจังหวัดละ
4 ครั้ง ครั้งละ 750 คน รวม 3,000 คน ส่วนของจังหวัดมุกดาหารก็ได้ดาเนินการตาม
แผนมาแล้วจานวน 3 ครั้ง ซึ่งได้รับความร่วมมือและสนับสนุนด้วยดี จากส่วนราชการ
หน่วยงาน อาเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลตาบล องค์การบริหารส่วนตาบล
และภาคเอกชน สาหรับครั้งที่ 4 ได้กาหนดขึ้นในวันที่ 2 มกราคม 2560 ซึ่งกาหนดพิธี
ปล่อยแถวในวันที่ 1 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลาง
จังหวัดมุกดาหาร กระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้าให้จังหวัด ช่วยตรวจสอบ คัดกรองพี่น้อง
ประชาชนที่จะเดินทางเข้าเฝูาฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ในเรื่องสุขภาพ กรณีที่มี
โรคประจาตัวรุนแรง ควรจะได้งดการเดินทาง ในส่วนที่มีโรคประจาตัวไม่รุนแรงจะได้แจ้ง
ส่วนราชการให้ดูแลด้วยความระมัดระวังต่อไป
รับทราบ

(4) โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ครบกาหนดสตมวาร (100 วัน) (สานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดมุกดาหาร)
แทน ผอ.สนง.พระพุทธฯ
ด้วยคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร กาหนดจัดโครงการ
อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อเป็นการบาเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อครบกาหนดสตมวาร (100 วัน) คราวที่ 2
จานวน 89 รูป ในระหว่างวันที่ 16 – 25 มกราคม 2560 ณ วัดพุทโธธัมมธโร (ธ)
ตาบลโชคชัย อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัด
สมัครร่ ว มโครงการได้ที่ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร และขอเชิญท่า น
และบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 เวลา
13.30 น. ณ วัดพุทโธธัมมธโร (ธ) ตาบลโชคชัย อาเภอนิคมคาสร้อย
มติที่ประชุม
รับทราบ
(5) มาตรการช่ วยเหลื อเกษตรกรผู้ ปลู กข้ าวหอมมะลิ ปี การผลิ ต 2559/60
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
แทนพาณิชย์จังหวัด
นโยบายรั ฐ บาลในการช่ ว ยเหลื อเกษตรกรผู้ ปลู ก ข้าวหอมมะลิ ปีการผลิ ต
2559/60 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ของจังหวัดมุกดาหาร ดังนี้
1) โครงการลดต้น ทุนการผลิ ต ไร่ล ะ 1,000 บาท รายละไม่เ กิน 10 ไร่
สาหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและได้รับการรับรองทุ กราย ซึ่งปัจจุบันจังหวัดมุกดาหาร
ธกส.ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไปแล้วทุกอาเภอ จานวน 38,000
ราย ที่เหลือคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายใน ธันวาคม 2559
2) โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและรักษาคุณภาพข้าว ตากข้าวให้แห้งก่อน
ขาย สาหรับเกษตรกรที่ขนึ้ ทะเบียนและได้รับการรับรองทุกราย ตันละ 2,000 บาท หรือ
ไร่ ล ะ 800 บาท จ านวนรายละไม่ เ กิ น 15 ไร่ (คิ ด จากผลผลิ ต เฉลี่ ย ต่ อ ไร่ ล ะ 400

๑๐

มติที่ประชุม

พัฒนาการจังหวัด

กิโลกรัม) อยู่ระหว่างรอข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 59/60 จากกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ คาดว่าจะดาเนินการได้ต้นเดือนธันวาคม และจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนกุมภาพันธ์
3) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกหอมมะลิ (สาหรับผู้ที่สมัครเข้า
ร่วมโครงการ) โดย ธ.ก.ส. จะให้สินเชื่อแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร
และวิสาหกิจ ชุมชน เพื่อชะลอการจาหน่ายข้าวเปลือกโดยเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง สินเชื่อ
ข้าวเปลือกหอมมะลิ ณ ต้นข้าว 36 กรัม ความชื้น 15 % ในราคาอัตราร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาด ณ ขณะนั้นๆ ทั้งนี้ ราคาปรับลดชั้ นละ 200 บาท/ตัน ตามคุณภาพข้าว และ
ข้าวต่ากว่า 20 กรัม ไม่รับเข้าร่วมโครงการ และเกษตรกรจะได้รับค่าเตรียมข้าวขึ้นยุ้งฉาง
และค่ า ฝากเก็ บ เพิ่ ม จากสิ น เชื่ อ อี ก ตั น ละ 1,500 บาท โดยจะจ่ า ยให้ พ ร้ อ มสิ น เชื่ อ
1,000 บาท และจ่ายเมื่อไถ่ถอน หรือระบายข้าวแล้ว ตันละ 500 บาท
4) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร
โดย ธ.ก.ส.จะให้สินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร เพื่อนาไปซื้อข้าวจากสมาชิกเพื่อจาหน่ายหรือ
แปรรู ป เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ซึ่ ง สถาบั น เกษตรกรจะรั บ ภาระดอกเบี้ ย ในอั ต ราร้ อ ยละ 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. อ าเภอเมื อ งมุ ก ดาหาร และครั้ ง ที่ 2 ระหว่ า งวั น ที่ 7 - 9 ธั น วาคม 2559
ณ สหกรณ์การเกษตรคาชะอี อาเภอคาชะอี
นอกจากนี้จั งหวัดได้จัดจุดจาหน่ายข้าวสารของเกษตรกรให้ ผู้ บริโ ภคโดยตรง ณ ศูนย์
จาหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) บ้านกุดโง้งน้อย ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมือง
มุกดาหาร/Top Super market ในห้างโรบินสัน/ห้างบิ๊กซี และยังมีโครงการชดเชย
ดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อคข้าวไว้ เพื่อช่วยให้ราคาข้าวเปลือก
ในท้องตลาดในช่วงต้นฤดูสูงขึ้น
รับทราบ
(6) การจั ดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีมุกดาหาร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากั ด
(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
(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

๑๑
จังหวัดมุกดาหารได้จัดตั้งบริษัทประชารัฐเป็นผลสาเร็จในวันที่ 5 สิงหาคม
2559 เป็ น จั ง หวั ด ล าดั บที่ 16 ของประเทศ ด้ว ยทุ น จดทะเบี ยน 4,000 หุ้ น ๆ ละ
1,000 บาท รวมทุนดาเนินการทั้งสิ้น 4,000,000 บาท รายละเอียดการระดมหุ้น ดังนี้
ที่

ภาคส่วน

1
2
3
4
5

ภาคราชการ
ภาคเอกชน
ภาควิชาการ
ภาคประชาสังคม
ภาคประชาชน

มติที่ประชุม

เป้าหมายการระดมทุน
จานวนหุ้น จานวนเงิน

จานวนทุนที่ได้รับแล้ว
จานวนหุ้น จานวนเงิน

400
400,000
2,000 2,000,000
800
800,000
600
600,000
200
200,000
4,000 4,000,000

2๓6
2๓6,000
8๓7
8๓7,500
232
232,๐๐๐
3๗8
3๗8,000
๒56
๒56,000
1,939 1,939,500

การจองหุ้น
จานวนหุ้น จานวน
ที่จอง
187 187,000
187 187,000

รับทราบ
(7) 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
ลงทุน
งบประจา
ภาพรวม

คลังจังหวัด

ไตรมาสที่

(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

1
2

เป้าหมาย (%)
19
41

เป้าหมาย (%)
33
55

เป้าหมาย (%)
30
52

3

63

76

73

4

งบประจา

87
98
96
ผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เบิกจ่าย
ลาดับการ
%
ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2559
เบิกจ่าย
เป้าหมาย
(ประเทศ)
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
846.14
489.78
57.88
3355
45

งบลงทุน

1,375.92

141.14

10.26

19

25

รวม

2,222.06

630.92

28.39

30

46

รายการ

๑๒
2. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายการ
งบประจา

มติที่ประชุม

ท้องถิ่นจังหวัด

เบิกจ่าย
ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2559
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
58.60
1.37
2.34

%
เป้าหมาย

ลาดับการ
เบิกจ่าย
(ประเทศ)

5335

72

งบลงทุน

๑๘6.11

-

-

19

35

รวม

๒44.71

1.37

0.56

30

72

รับทราบ
3.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
(1) แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัด
สะอาด” (สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร)
กระทรวงมหาดไทยแจ้ ง ว่ า คณะรั ฐ มนตรี ใ นคราวประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 3
พฤษภาคม 2559 ลงมติ เห็ นด้ ว ยกับ แผนแม่บ ทการบริ ห ารจั ดการขยะมู ล ฝอยของ
ประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทยจัดทาแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศระยะสั้น
(พ.ศ.2559 - 2560) ในการจัดทาแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง
“ประชารัฐ” ระยะเวลา 1 ปี โดยใช้หลักการ 3Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้า และนากลับมาใช้
ใหม่ โดยมีเปูาหมายเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศลดลงร้อยละ 5
จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย โดยมีเปูาหมายการดาเนินการ ดังนี้
1) ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสู่ระบบการกาจัดที่ปลายทางลดลง ร้อยละ 5
เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยในปี พ.ศ. 2559
2) ร้อยละ 100 ของส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน และ
สถานประกอบการ จัดกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการนาขยะมูลฝอยไป
ใช้ประโยชน์
3) ร้ อ ยละ 40 ของหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน ในพื้ น ที่ ส ามารถเป็ น ต้ น แบบการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอย
4) ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตราย
ชุมชน”
5) กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ร้อยละ 70 และมูลฝอยติดเชื้อ ร้อยละ
85 ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น
จั ง หวั ด ได้ ด าเนิ น การด้ า นการบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชน “จั ง หวั ด
สะอาด” ดังนี้
1) ประชุมชี้แจงส่วนราชการ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559
2) ประชุมชี้แจง นายก และปลั ดองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น เมื่อวันที่ 5
กันยายน 2559

๑๓

มติที่ประชุม

พัฒนาการจังหวัด

มติที่ประชุม

3) ประชุมคณะทางานด้านการบริห ารจัดการขยะมูล ฝอยชุมชน “จังหวัด
สะอาด” ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559
4) จัดทา MOU กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาเภอ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
5) ประชุมชี้แจงการดาเนินงานและการรายงานผลการดาเนินงานด้านการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 วันที่ 11 ตุลาคม 2559
6) ประชุมชี้แจงการดาเนินงานและการรายงานผลการดาเนินงานด้านการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
7) ประชุมคณะทางานด้านการบริห ารจัดการขยะมูล ฝอยชุมชน “จังหวัด
สะอาด” ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 1 ธันวาคม 2559
8) ประชุมหารือการกาจัดขยะ/ขยะอันตราย ตามแนวทางการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” วันที่ 13 ธันวาคม 2559
9) กาหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” จังหวัดมุกดาหาร วันที่
28 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อาเภอเมืองมุกดาหาร
รับทราบ
(2) กระเช้า ของขวัญ ปีใ หม่ ปี พ.ศ. 2560 (ส านัก งานพั ฒ นาชุ มชนจั งหวั ด
มุกดาหาร)
ด้ วยรั ฐ บาลมี น โยบายกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ฐานราก โดยให้ ข้ า ราชการ และ
ประชาชนเลือกซื้อกระเช้าผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญปีใหม่ โดยมอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทย รณรงค์ และประชาสั มพั นธ์ เทศกาลกระเช้ าของขวัญ ปีใ หม่ เพื่ อ
ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีช่องทางการจาหน่ายสินค้า
เพิ่มขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการเครือข่าย OTOP ร่วมกับเทรดเดอร์ (Trader) จัดทากระเช้า
ของขวัญปีใหม่ ราคาตั้งแต่ ๓๐๐ – ๒,๙๐๐ บาท ซึ่งได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่
จังหวัดมุกดาหาร นาเสนอเป็นกระเช้าของขวัญ เพื่อมอบให้แก่บุคคลที่เคารพและนับถือ
และได้จัดทาแคตตาล๊อกผลิตภัณฑ์แจ้งเวียนให้ส่วนราชการทราบ โดยสามารถเลือกซื้อ
ได้ที่สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์จัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
(วงเวียนน้าพุ) และประชารัฐ สุขใจ shop ทั้ง ๒ สาขา (สาขาสะพานมิตรภาพ และคาอาฮวน)
สานั กงานพัฒ นาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เปิดเทศกาลกระเช้าของขวัญปีใหม่ ปี พ.ศ.
๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชั้น ๑ ซึ่งผลการดาเนิน งานปัจจุบันจาหน่ายกระเช้าได้
ทั้งสิ้น ๑๗ กระเช้า มีมูลค่าการจาหน่ าย เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท จึงขอประชาสัมพันธ์
ส่วนราชการให้การสนับสนุนกระเช้าผลิตภัณฑ์ OTOP และภาคประชาชนมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ OTOP มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
รับทราบ

๑๔

พัฒนาการจังหวัด

มติที่ประชุม

หน.สนจ.

(3) ตลาดนัดชุมชน คนพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ ตามโครงการตลาดนัดชุมชน
ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
รัฐบาลกาหนดนโยบายลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการของรัฐ โดยเร่งสร้างโอกาสทางด้านอาชีพ การเรียนรู้ การมีรายได้ที่มั่นคง และ
พัฒนาคุณภาพทักษะฝีมือให้มีมาตรฐาน โดยมอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทยดาเนินการ
ช่วยเหลือ ผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตร ผู้ประกอบอาชีพกลุ่ม OTOP ในการกระจาย
สิ น ค้ า ด้ า นการเกษตรปลอดสารพิ ษ จากเกษตรกร และสิ น ค้ า OTOP ที่ มี คุ ณ ภาพ
สู่ผู้บริโภคโดยตรง โดยให้จัดตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ขึ้นทุกพื้นที่ ตั้งแต่ปี
๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ จังหวัดมุกดาหารได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์ และจัดตลาดนัดชุมชน
ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ รวมทั้งสิ้น ๑๔ แห่ง ในพื้นที่ ๗ อาเภอ ซึ่งการดาเนินการส่วนใหญ่
เป็นการประสานให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจาหน่ายกับตลาดนัดชุมชน
ที่มีอยู่เดิม และบางแห่งเป็นการจัดตั้งขึ้นใหม่ ส่งผลให้กลุ่มลูกค้ามีน้อย ต้องใช้เวลาในการ
สร้างชื่อเสียงจนกว่าจะเป็นที่รู้จัก ทาให้ผู้ประกอบการเกิ ดความท้อใจ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดดาเนินการโครงการตลาด
นั ดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้ มได้ ซึ่ งได้ก าหนดด าเนินการระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐
ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ลานจอดรถ
ห้างสรรพสินค้า Big C กิจกรรมภายในงานจะมีการจัดจาหน่ายสินค้า OTOP สินค้าเกษตร
อาหารชวนชิม นิทรรศการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การจัดจาหน่ายกระเช้าของขวัญจาก
ผลิตภัณฑ์ OTOP และกิจกรรมส่งเสริมการขายแสดงดนตรีพื้นบ้านจากหมู่บ้าน OTOP
เพื่อการท่ องเที่ยวบ้ านแข้ อาเภอค าชะอี และบ้านเหล่ าปุาเปูด อาเภอเมืองมุกดาหาร
รวมถึงดนตรีโฟล์คซอง ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการจัดงานในวันที่ ๓๐ ธันวาคม 2559 ได้
กาหนดแผนปฏิบัติการจัดจาหน่ายทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ ของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ –
๒๐.๐๐ น. โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารตลาดนัดชุมชนดาเนินการ
รับทราบ
๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)
(1) การจั ด งานกาชาดและงานของดี จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ประจ าปี 2560
(สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบแนวทางในการจัด
กิจกรรมบันเทิงในช่วงหลังจากรัฐบาลได้ขอความร่วมมือ ครบ 30 วัน แบ่งกิจกรรมต่างๆ
ออกเป็น 9 ลักษณะ การจัดงานกาชาดอยู่ในลักษณะที่ 2 (งานเทศกาลระดับจังหวัด) ใน
การจัดงานดังกล่าวให้อยู่ในขอบเขตและมีความเหมาะสม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้
คาแนะนาและปรึกษาหารือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างเหมาะสม
จังหวัดมุกดาหารกาหนดจัดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจาปี ๒๕60 ขึ้น
ระหว่างวันที่ 7 – ๑5 มกราคม ๒๕60 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รูปแบบและกิจกรรมในการจัดงานกาชาดฯ ดังนี้
1) กิจกรรมของภาคเอกชน ได้แก่ การแสดงดนตรี/การละเล่นสวนสนุก และ
การจาหน่ายสินค้าต่างๆ

๑๕

มติที่ประชุม

2) การจั ด กิ จ กรรมของส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ และอ าเภอ
ประกอบด้วย
2.1) การจัดนิทรรศการและผลงานของส่ วนราชการ อาเภอ และการ
ประกวดร้านนิทรรศการ
2.2) การแสดงและจ าหน่ ายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท้ องถิ่ นของจั ง หวั ด และสิ นค้ า
OTOP
3) การแสดงวัฒนธรรมและดนตรี
4) การประกวดของดีจังหวัดมุกดาหาร จัดให้มีการประกวดของดีทั้งในส่วน
ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารและของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยผู้ที่
ได้รับรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรเป็นรางวัล
5) การจาหน่ายสลากกาชาด
6) การออกร้านนาวากาชาด
กาหนดการจัดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจาปี ๒๕60 ดังนี้
1) วัน ที่ 6 มกราคม 2560 พิธีถวายราชสั กการะพระบรมราชานุส าวรีย์
รัชกาลที่ 5 และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
- เวลา 06.30 น. พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
- เวลา 07.30 น. พิธีบวงสรวงสิ่ งศักดิ์สิ ทธิ์ฯ ณ บริเวณศาลหลักเมือง
มุกดาหาร และจุดต่างๆที่กาหนดไว้
การแต่งกาย ชุดสุภาพไว้ทุกข์
2) วั น ที่ 7 มกราคม 2560 พิ ธี ถ วายความอาลั ย พระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีเปิดงานกาชาดฯ ณ เวทีกลาง บริเวณสนาม
หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยจังหวัดมุกดาหารได้เชิญหัวหน้าคณะผู้แทนแขวง
สะหวันนะเขต สปป.ลาว และกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมงานด้วย
- เวลา 15.30 น. ขบวนแห่ เ ริ่ ม เคลื่ อ นขบวนจากสวนสาธารณเฉลิ ม
พระเกียรติกาญจนาภิเษก เข้าประตูศาลากลางจังหวัดมุกดาหารฝั่งทิศตะวันออก โดยมี
ขบวนวงดุริยางค์โรงเรียนมุกดาหาร ขบวนธงชาติและธงกาชาด ขบวนสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดมุกดาหาร และสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจังหวัดมุกดาหาร ขบวนชนเผ่า
ต่างๆ ทั้ง 7 อาเภอ และขบวนโรงพยาบาลมุกดาหาร/ชาวไทยเชื้อสายจีน
- เวลา 16.30 น. ขบวนแห่ถึงหน้าเวทีกลางงานกาชาดฯ และแขกรับเชิญ
ภายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมกันบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
- เวลา 17.00 น. พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช
- เวลา 17.10 น. ชมการแสดงของ 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียน
มุกดาหาร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร โรงเรียนมุกดาลัย และโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
โดยแสดงในช่วงที่ประธานเดินทางมาถึง 2 ชุด และหลังประธานกล่าวเปิดงาน 2 ชุด
- เวลา 17.20 น. พิธีเปิดงานกาชาดฯ
- เวลา 18.00 น. ประธานและแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมร้านนาวากาชาด
และนิทรรศการของส่วนราชการ
การแต่งกาย ชุดสุภาพไว้ทุกข์
รับทราบ

๑๖

พัฒนาการจังหวัด

มติที่ประชุม
ประธาน

(2) การดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน
เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
มุกดาหาร)
จั ง หวั ด มุ ก ดาหารได้ ดาเนิ น งานโครงการแก้ ไ ขปั ญ หาความเดือ นร้ อ นของ
ประชาชน กรณียากจน เจ็บปุวย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
มุ่งให้ประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน (อย่างรุนแรง) ทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้รับการ
ดูแลแก้ไขปัญหาอย่างทั่วถึง เป็นรูปธรรม และเท่าเทียม ไม่เกิดความซ้าซ้อนของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา โดยได้ดาเนินการตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ในปี 2560
นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ให้ความสาคัญโดยกาหนดให้
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน เจ็บปุวย พิการ อนาถา
เป็นภารกิจสาคัญที่จะขับเคลื่อนดาเนินการให้เกิดความต่อเนื่ องจากปี 2559 เนื่องจาก
เป็นโครงการที่ก่อประโยชน์ให้กับประชาชน ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน (อย่างรุนแรง)
จากข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และเวทีประชาคมให้ความเห็นชอบ สามารถลด
ความเหลื่อมล้าและแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในชุมชนได้อย่างแท้จริง คณะทางาน
ระดับจังหวัด ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบครัวเรือนเปูาหมายตามที่อาเภอเสนอมาเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว และผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 16
ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ ปัญหาของครัวเรือนในแต่ละด้าน จังหวัดมุกดาหารได้กาหนดให้มี
หน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้
1) ด้านยารักษาโรค สานักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นเจ้าภาพหลัก
๒) ด้านอาหาร สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นเจ้าภาพหลัก
3) ด้านเครื่องนุ่งห่ม สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เป็นเจ้าภาพหลัก
๔) ด้านที่อยู่อาศัย สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เป็นเจ้าภาพหลัก
ผลการดาเนินงานในรอบเดือนธันวาคม 2559 ฝุายเลขานุการได้แจ้งข้อมูล
ครัวเรือนเปูาหมายให้ส่วนราชการ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม
2559 และได้มีการติดตาม สนับสนุน เยี่ยมให้กาลังใจแก่ครัวเรือนเปูาหมาย โดยทีมงาน
ของอาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ส่วนราชการ หน่วยงาน เหล่ากาชาด อาเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นาชุมชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะได้ร่วมกันขับเคลื่อน
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามแนวทางที่กาหนด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนให้บรรเทาเบาบางและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
สถานะทางการเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ยากจน เจ็บปุวย พิการ อนาถา จังหวัด
มุกดาหาร จานวนทั้งสิ้น 278,175.08 บาท
รับทราบ
๓.4 เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(๑) รายงานภาวะเศรษฐกิ จ การคลั ง จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เดื อ นตุ ล าคม 2559
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
(๒) สรุ ป สภาวะการค้ า ชายแดนไทยกั บ สปป.ลาว ด้ า นจั งหวั ด มุ ก ดาหาร
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2559 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(๓) สรุปข่าวดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนพฤศจิกายน 2559
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)

๑๗

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

(4) แผนรั บบริจาคโลหิตประจาปี พ.ศ. 2560 (สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
มุกดาหาร)
(5) สรุปรายงานสถิติการเกิด อุบัติเหตุทางถนน ประจาเดือนพฤศจิกายน 2559
(สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ
เรื่องอื่นๆ
4.1 ปฏิทินงานสาคัญประจาเดือนมกราคม 2559

ประธาน
ที่
1

วัน/เดือน/ปี
5 มกราคม 2560

ชื่องาน
โครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทาบุญ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ
จังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒560
2 7 - 15 มกราคม 2560 งานกาชาดและงานของดีจังหวัด
มุกดาหาร ประจาปี 2560
3 10 มกราคม 2560 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
4

12 มกราคม 2560

5

16 - 25
มกราคม 2560

6

18 มกราคม 2560

7

20 มกราคม 2560

8

24 มกราคม 2560

สถานที่
วัดสุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์
บ้านต่อเขต
ตาบลโชคชัย
อาเภอนิคมคาสร้อย
บริเวณสนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดมุกดาหาร
โรงเรียนบ้านโพนไฮ
ตาบลหนองแคน
อาเภอดงหลวง
โครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทาบุญ
วัดยอดแก้วศรีวิชัย
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ
ตาบลมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ อาเภอเมืองมุกดาหาร
พ.ศ. ๒๕60
โครงการอุปสมบทถวายเป็น
วัดพุทโธธัมมธโร (ธ)
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
ตาบลโชคชัย
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อาเภอนิคมคาสร้อย
งานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่
ประจาเดือนมกราคม 2560
ภท.๑ (ห้วยสิงห์)
ตาบลนาสีนวน
อาเภอเมืองมุกดาหาร
พิธีทาบุญตักบาตรบาเพ็ญกุศลสตมวาร วัดศรีมงคลใต้
(๑๐๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศล
(พระอารามหลวง)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
อาเภอเมืองมุกดาหาร
ภูมิพลอดุลยเดช
โครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข โรงเรียนบ้านโพนแดง
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัด
ตาบลดงหลวง
มุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ
อาเภอดงหลวง
พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วยงาน
สานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัด
สานักงานเหล่า
กาชาดจังหวัด
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
สานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัด
สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัด
สานักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมจังหวัด
สานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัด
ที่ทาการปกครอง
จังหวัด

๑๘
ที่
9

วัน/เดือน/ปี
27 มกราคม 2560

มติที่ประชุม

ชื่องาน
โครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทาบุญ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ
จังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒560

สถานที่
วัดปุาวิเวก
บ้านหว้านใหญ่
ตาบลหว้านใหญ่
อาเภอหว้านใหญ่

หน่วยงาน
สานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัด

รับทราบ

มติที่ประชุม

4.2 กาหนดการประชุม กรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕60
กาหนดการประชุม กรมการจั งหวัด มุกดาหาร และหั ว หน้า ส่ ว นราชการประจ า
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕60 วันจันทร์ที่ 30 มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑2.๐๐ น.

หน.สนจ.

ลงชื่อ
(นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

