รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 1/๒๕60
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม ๒๕60
ณ ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายนพดล ไพฑูรย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายรณรงค์ นครจินดา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
4. นายมีชัย ปัฐพี
แทนอัยการจังหวัดมุกดาหาร
5. นางมาลีรัฐ เจียมจิตต์ธรรม
แทนอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
6. นายกานดิศ พิมลพรรณ
แทนอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
7. นายสมเพชร สร้อยสระคู
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
8. นายวิศิษฐ์ โพธิ์ไทรย์
แทนหัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
9. นางสุนทรี ใจสุทธิ์
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
10. นายกฤษฎิพงศ์ อร่ามรุ่งทรัพย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
11. นายวิชัย เพ็ญดี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
12. นายวีระพล เทพากรณ์
แทนหัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
13. นายธนาคม ไหลเจริญกิจ
แทนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
14. นายสันธาน สร้อยสาโรง
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
15. นายพรชัย พุดซ้อน
นายอาเภอคาชะอี
16. นายสมาน ภูบุญลาภ
แทนนายอาเภอดอนตาล
17. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
18. นายปิติณัช นิธิศธานี
นายอาเภอดงหลวง
19. นายสมศักดิ์ บุญจันทร์
แทนนายอาเภอหว้านใหญ่
20. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
นายอาเภอหนองสูง
21. นางสาวบุญเตรียม คาถา
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
22. นายปฏิคม โพธิวาระ
ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
23. นายอาพล สุดนิคม
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
24. นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
25. นายอารักษ์ ส่องแสง
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
26. นางอรุณี ศรีประจันทร์
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
27. นายชานาญ เกียรติวงศ์นอก
แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
28. นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
29. นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
30. นายบัญชา ผลานุวงษ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
31. นายปิยพงศ์ นาโสก
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
32. นายเชิดชัย อาจวิชัย
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 72
33. นายอุทิน สุทธิสาร
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
34. นางจงกลนี กมลวิเศษกุล
ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดมุกดาหาร
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นางพรอุมา หมอยา
นางปุญชรัสมิ์ ลินศักดิ์ชัย
นายชวการ มาฆะวงศ์
นางสาวศิริพร เจนศิริสกุล
นายถวัลย์ รอดจิตต์
นายพรโรจน์ ยลพล
นายอติพิชญ์ จันทร์เพ็ง
นายจรูญ เหง่าลา
ว่าที่ ร.ต.พิเชษฐ์ แก้วจินดา
นายชัชวาล ราชขันธ์
พล.ต.ต.อภิชิต เทียนเพิ่มพูน
ร.ต.ท.วัชรินทร์ อินไชยา
พ.ต.ท.จตุพร เนวะมาตย์
ร.ต.อ.หญิง ศิริรัตน์ สายสุด
พ.ต.อ.ธนาศักดิ์ บุตรเพียร
นายวิญญู รัตนาพันธ์
นายวิยะ ด้วงแพง
นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
นายนิคม อุทยารักษ์
นายชาลี ประจงการ
นายวิริยะ แก้วคง
นางสุภัคจิรา ปิ่นจอม
นายอุทัย ศรีทานันท์
นายบุญส่ง ชื่นตา
นายสมพร อาษาคี
นายอาทิตย์ หาญสุริย์
นายรุ่งเรือง ลุ้งบ้าน
นางสาวทานทอง วงษ์ศรีแก้ว
นายสุทธิกาล ภูแด่น
นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข
นายพิทักษ์ เมืองโคตร
นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณไตรย์
นายวสันต์ นิสัยมั่น
นายประมวล ตรุวรรณ์
นางสาวสร้อย สกุลเด็น
นายประยูร ดังก้อง
นายวินิจ คงทอง
นายปัญญา มุ่งดี
นายสมปอง ทองศรี
นางพรสวรรค์ ศรีบุรมย์

คลังจังหวัดมุกดาหาร
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
ผู้อานวยการ คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
แทน ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 234
แทน ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
แทน ผกก.10 กองบังคับการตารวจน้า
ผกก.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
แทนเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แทนสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดมุกดาหาร
แทนหัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
แทน ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
แทนหัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.อุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทนโทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
แทนผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
แทนผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร

๓
75. นายทิวากร เหล่าลือชา
76. นายสายันต์ บุญลี
77. นายวีรชาติ บุตรดีวงศ์
78. นายสรรเพชญ ม่วงมาลี
79. นายอนน บุญกระสาน
80. นายวิชัย พลอยกลม
81. นายเดชา แสงสุวรรณ
82. นางสาวจริยา ถานัน
83. นางสาวเสาวนีย์ บุพบท
84. นางสาวศรุดา นรสิงห์
85. ร.อ.ไชยวรรณ มาศกุล
86. พ.อ.สุดใจ แพงพรมมา
87. ร.ต.ปัญญา ศรีน้อย
88. เรือเอกประวิทย์ โชนุพันธ์
89. พ.อ.นริศ รุจานันท์
90. นายพิพัฒน์ เพชรสังหาร
91. นายทองอินทร์ อันอาน
92. นายกิตติรัตน์ กุลตังวัฒนา
93. นายกานต์ สุวรรณพันธ์
94. นายสามารถ สุมนารถ
95. นางสมรัก ศรีคง
96. นายสุรจิตต์ จันทรสาขา
97. นางสาวขวัญฤดี ธงยศ
98. นายประนอม อุทรักษ์
99. นายฉัตรชัย เฉลิมช่วง
100.นางสาวจริญญา วันทาวงศ์
101.นางสาววิมล กลางประพันธ์
102.นายวิทยา จันทร์มิตร
103.นางศิริพร เศษแสงศรี
104.นายมณเฑียร วิริยะพันธุ์
105.นายรังสรรค์ ปัตถะเมฆ
106.นายประวัติ ทานะมัย
107.นายสุพจน์ สุอริยพงษ์
108.นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
109.นายกิตติรัตน์ กุลตังวัฒนา
110.นางวรลักษณ์ บุตรธิเดช
111.นางธงชัย โสดา
112.นายสมชาย เลาหพัชรินทร์
113.นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร
114.นางบุญญสรณ์ บุญโสม

แทนผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.กกล.รส.จว.มห.
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.นพค.24
แทน ผบ.หมู่เรือที่ 3 นรข.
รอง ผอ.รมน.จว.มห.
แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จังหวัดมุกดาหาร
รองประธาน ก.ธ.จ.มุกดาหาร
แทนพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสถานีไฟฟูาแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
แทนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
แทน ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทนประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
แทนประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

๔
115.นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
2. ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
3. ผู้อานวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
4. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
5. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
6. ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
7. ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
8. หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
9. หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
10. หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
11. ผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
12. ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายบริหารการศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13. ผู้อานวยการสานักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร
14. หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
15. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
16. ปุาไม้จังหวัดมุกดาหาร
17. หัวหน้าด่านปุาไม้มุกดาหาร
18. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มน้าฯ
19. นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
20. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
21. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
22. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
23. นายกสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
24. 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. พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได้จัดสร้างเครื่องหมาย “รักษาดินแดน
ยิ่งชีพ” ขึ้น เป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองบัญชาการ
กองอาสารักษาดินแดนอัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร.ประดิษฐานบนเครื่องหมายฯ
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานเครื่ อ งหมายแก่ ผู้ บั ญ ชาการกองอาสารั ก ษาดิ น แดน เพื่ อ มอบให้ กั บ
ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการ
กองอาสารั ก ษาดิ น แดนและประเทศชาติ เ ป็ น ส่ ว นรวม ส าหรั บ เป็ น เครื่ อ งเตื อ นใจให้
ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต ในการนี้ กองบัญชาการกอง
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อาสารักษาดินแดนได้พิจารณามอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้กับ นายปิติณัช
นิธิศธานี นายอาเภอดงหลวง ในฐานะเป็นผู้ทาคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวม
สมควรได้รับการยกย่องให้ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”
2. พิธีมอบอาวุธปืน รางวัลกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจาปี 2559 จั งหวัด
มุกดาหาร (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ด้ว ยกระทรวงมหาดไทยได้ จั ดให้ มีการมอบรางวัล เพื่ อเป็นขวัญกาลั งใจแก่กานั น
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลการปฏิบัติ
หน้าที่ดีเด่นในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นประจาทุกปี ซึ่งจะได้รับรางวัลแหนบทองคา
อาวุธปืนสั้น และ ชุดปกติขาว กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศรายชื่อกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ประจาปี 2559 และจัดพิธีมอบรางวัลแหนบทองคา เมื่อวันที่ 10
สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา สาหรับจังหวัดมุกดาหารมีกานัน และผู้ใหญ่บ้านได้รับรางวัล
จานวน 2 คน ได้แก่
1) นายพงศกร พ่อศรียา
กานันตาบลคาปุาหลาย อาเภอเมืองมุกดาหาร
2) นายชาญชัย สมเสนตระกูล ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแข้ หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านค้อ
อาเภอเมืองคาชะอี
3. พิธี มอบเกี ยรติบั ตรศู น ย์ เ ฝ้ า ระวัง ทางวัฒ นธรรมในสถานศึ กษา ระดั บจั งหวั ด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารดาเนิน
โครงการค่า ยเยาวชนอาสาสมั ครเฝู าระวั งทางวัฒ นธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ เพื่อสร้ างเยาวชนแกนนาเฝู าระวังทางวัฒ นธรรม ให้ ตระหนักรู้ถึงความสาคัญ
ในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ปกปูอง คุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม และแจ้งเตือนภัย
ความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาและชุมชน ให้บังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน รวมถึงปลูกฝังค่านิยมให้เด็กและเยาวชนเป็นแบบอย่างที่ดีในการรณรงค์รักษา
วัฒนธรรมไทย ทั้งในด้านมรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต พร้อมทั้งนาองค์ความรู้ที่ได้รับ
มาปรั บ ใช้ใ นการดาเนินชีวิตอย่า งเหมาะสม โดยมีส ถานศึกษาส่ งเข้านักเรี ยนเข้าร่ว ม
โครงการค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝู าระวังทางวัฒ นธรรม จานวน ๑๐ แห่ง จึงขอมอบ
เกียรติบัตร ดังนี้
1) โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
2) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
3) โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
4) โรงเรียนคาชะอีวิทยาคาร
5) โรงเรียนคาชะอีพิทยาคม
6) โรงเรียนผาเทิบวิทยา
7) โรงเรียนคาสร้อยพิทยาสรรค์
8) โรงเรียนดงหลวงวิทยา
9) โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
10) โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์
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4. พิธีมอบรางวัลการประกวดของดี OTOP จังหวัดมุกดาหาร และการประกวดร้าน
นิ ท รรศการและผลงานของส่ ว นราชการ งานกาชาดและงานของดี จั ง หวั ด
มุกดาหาร ประจาปี 2560 (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่ จั งหวั ดมุกดาหารได้กาหนดจั ดงานกาชาดและงานของดี จังหวั ดมุกดาหาร
ประจาปี 2560 ระหว่างวันที่ 7 – 15 มกราคม 2560 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดมุกดาหาร โดยสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารได้ รับมอบหมายให้เป็นฝุาย
เลขานุการจัดการประกวดของดี OTOP จังหวัดมุกดาหาร 4 ประเภท คือ เสื้อเย็บมือ ผ้า
หมักโคลน ผ้าไหมและตะกร้าพลาสติก และจัด การประกวดร้านนิทรรศการและผลงาน
ของส่วนราชการ นั้ น บัดนี้ คณะกรรมการประกวดของดี OTOP ระดับจังหวัด และ
คณะกรรมการประกวดร้านนิทรรศการและผลงานของส่วนราชการ งานกาชาดและงาน
ของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจาปี 2560 ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
1) การประกวดของดี OTOP จังหวัดมุกดาหาร
1.1) การประกวดผ้าไหม
รางวั ล ชนะเลิ ศ ได้ แ ก่ กลุ่ ม หั ต ถกรรมทอผ้ า ไหมผ้ า ฝู า ยดงมะแหน่ ง
อาเภอหนองสูง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านภู
อาเภอหนองสูง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าไหมผ้าฝูายดงมะแหน่ง
อาเภอหนองสูง
1.2) การแข่งขันจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่นางสมพิศ กิ่งแก้ว อาเภอนิคมคาสร้อย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นายแสงเพชร ใจช่วง อาเภอหว้านใหญ่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นางสมสนุก โคตรสขึง อาเภอหว้านใหญ่
1.3) การแข่งขันหัตถกรรมเสื้อเย็บมือ
รางวัลชนะเลิศ คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเย็บเสื้อด้วยมือ อาเภอคาชะอี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ คือ กลุ่มตัดเสื้อเย็บมือบ้านกลาง อาเภอคาชะอี
รางวัล รองชนะเลิ ศอันดับ ๒ คือ กลุ่มผลิตผ้ าฝู ายและเสื้ อเย็บมือภูไทย
อาเภอหนองสูง
1.4) การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าหมักโคลน
รางวัลชนะเลิศ คือ กลุ่มบ้านผู้ไทย อาเภอเมืองมุกดาหาร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ คือ กลุ่มทอผ้าฝูายลายขิด อาเภอหนองสูง
รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๒ คื อ กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเย็ บ เสื้ อ ด้ ว ยมื อ
อาเภอคาชะอี
2) การประกวดร้านนิทรรศการและผลงานของส่วนราชการ
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ร้านนิทรรศการอาเภอหนองสูง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ร้านนิทรรศการอาเภอหว้านใหญ่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ร้านนิทรรศการอาเภอนิคมคาสร้อย
รางวัลชมเชย จานวน 4 รางวัล ได้แก่ ร้านนิทรรศการอาเภอเมืองมุกดาหาร
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร สานักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร และอาเภอดอนตาล

๗
5. พิธีมอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดมุกดาหาร ปีการเพาะปลูก
2559/60 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
สื บ เนื่ อ งจากจั ง หวั ด มุ ก ดาหารได้ จั ด ให้ มี ก ารประกวดข้ า วหอมมะลิ ข องจั ง หวั ด
มุกดาหาร ปีการเพาะปลูก ๒๕๕9/60 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและ
กลุ่ มเกษตรกรหรื อสหกรณ์การเกษตร ที่มีศักยภาพในการผลิ ตข้าวหอมมะลิได้พัฒ นา
คุณภาพ และเพิ่มปริ มาณการผลิ ตและการตลาดเพื่อ การส่ งออกข้าวหอมมะลิ ไทยให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยส่วนรวมของประเทศ โดยได้จั ด
ประกวดเมื่ อวัน ที่ 8 มกราคม 2560 ในงานกาชาดและงานของดีจั งหวั ดมุ กดาหาร
ปี 2560 เป็น ๒ ประเภท ได้แก่ เกษตรกรรายบุคคล และกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์
การเกษตร เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวด ประเภทเกษตรกรรายบุคคล ๔ ลาดับ
และประเภทกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร ๓ ลาดับ ส่งเข้าประกวดข้าวหอมมะลิ
ในระดับประเทศต่อไป ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 2 ประเภท ดังนี้
1) ประเภทเกษตรกรรายบุคคล
รางวัลที่ 1 นายไฮ พันธ์อุด เงินรางวัล 5,000 บาท
บ้านเลขที่ 100 หมู่ที่ 15 ตาบลโพนทราย อาเภอเมืองมุกดาหาร
รางวัลที่ 2 นายปริญญา คามุงคุณ เงินรางวัล 4,000 บาท
บ้านเลขที่ 110 หมู่ที่ 1 ตาบลหนองบัว อาเภอดงหลวง
รางวัลที่ 3 นางสมพงษ์ พันธ์อุด เงินรางวัล 3,000 บาท
บ้านเลขที่ 156 หมู่ที่ 3 ตาบลโพนทราย อาเภอเมืองมุกดาหาร
รางวัลชมเชย นางกะวน คามงคุณ เงินรางวัล 1,000 บาท
บ้านเลขที่ 104 หมู่ที่ 6 ตาบลหนองบัว อาเภอดงหลวง
2) ประเภทกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร
รางวัลที่ 1 วิสาหกิจชุมชนผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตาบลหนองบัว เงินรางวัล 6,000 บาท
บ้านเลขที่ 110 หมู่ที่ 1 ตาบลหนองบัว อาเภอดงหลวง
รางวัลที่ 2 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตาบลโพนทราย เงินรางวัล
5,000 บาท บ้านเลขที่ 192 หมู่ที่ 2 ตาบลโพนทราย อาเภอเมืองมุกดาหาร
5. พิธีมอบเงินเยียวยาแก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
มุกดาหาร (สานักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร)
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 17/2558 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม
2558 เรื่อง การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้กาหนดให้
ที่ดินในพื้นที่ตาบลคาอาฮวน อาเภอเมืองมุกดาหาร เฉพาะภายในเขตตามแผนที่ 2/8
ตกเป็นที่ราชพัสดุ โดยให้มีผลการเพิกถอนเขตปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 877-0-20 ไร่
จึงผลกระทบกับราษฎรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการจัดที่ดินทากิน ภายใต้โครงการสร้าง
และพัฒ นาเกษตรกรรุ่ นใหม่ หลั ก สู ตรการพัฒ นาผู้ น าเกษตรกรรุ่นใหม่ เมื่อ วันที่ 18
ตุล าคม 2559 คณะรัฐ มนตรีไ ด้มี มติ เ ห็ น ชอบให้ จ่า ยค่ า เยี ยวยาให้ แ ก่ร าษฎรผู้ ได้ รั บ
ผลกระทบในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร โดยให้กระทรวงการคลังดาเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ย วข้องพิจ ารณากาหนดหลั กเกณฑ์การจ่ายค่าเยียวยาดังกล่ าว และเมื่อวันที่ 26
ธันวาคม 2559 คณะทางานบริหารจัดการในที่ดินราชพัสดุที่ได้มาตามคาสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติที่ 17/2558 ได้พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าเยียวยา

๘
แก่ราษฎรดังกล่าวแล้ว โดยรายที่ 1-4 รายละ 200,000 บาท และรายที่ 5 จานวน
80,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 880,000 บาท ผู้ที่ได้รับมอบค่าเยียวยา ดังนี้
1) นายทองคูณ พวงศรี
2) นายสมศรี มุดบัณดา
3) นายประเสริฐ ถุลจันทร์
4) นายชัยพิชิต ปูองภาษิต ซึ่งได้รับสิทธิอนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ (ส.ป.ก.4-01)
5) นายบุญทอม สุถานา ให้เข้าทาประโยชน์ชั่วคราว
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
(1) หัวหน้าส่วนราชการย้ายไปดารงตาแหน่งจังหวัดอื่น

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 นางสุนทรี ใจสุทธิ์
2 นายสว่าง วีรกิจบริการ
3
4

นายเอนก ชัยพิริยพิทักษ์
นายชานาญ ศรีพารา

ตาแหน่งเดิม
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดมุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร

ตาแหน่งใหม่
พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดมหาสารคาม
ขนส่งจังหวัดอุทัยธานี
ท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย

(๒) หัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งเดิม
ที่
1 นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร
เกษตรจังหวัดอุทัยธานี
2 นายกฤษฎิพงศ์ อร่ามรุ่งทรัพย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
สาขาวารินชาราบ
3 นายสรรเพชญ ม่วงมาลี
นักวิชาการขนส่งชานาญการพิเศษ
สานักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี
4 นางปุญชรัสมิ์ ลินศักดิ์ชัย
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
ชานาญการพิเศษ
สานักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี

ตาแหน่งใหม่
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร

มติที่ประชุม

รับทราบ

มติที่ประชุม

๑.๒ การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕60 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
แทน หน.สนจ.
มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 12/๒๕๕9 เมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 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 12/๒๕๕9 เมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม ๒๕๕9

๙
ระเบียบวาระที่ ๓

ประธาน

รองฯ นพดลฯ

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) โครงการภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (5,000
ล้านบาท) (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยรัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านช่องทางของกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม
จังหวัด โดยจะจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มละ 5,000 ล้านบาท ซึ่งจังหวัด ได้ดาเนินการ
ตามขั้ น ตอนของส่ ว นกลาง โดยได้ เ ชิ ญ ส่ ว นราชการ ภาคเอกชน หอการค้ า สภา
อุตสาหกรรมจังหวัด ร่วมประชุมและนาเสนอโครงการ และทางจังหวัดเข้าร่วมประชุมกับ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ที่จังหวัดสกลนคร และกรุงเทพฯ เมื่อวันที่
17 มกราคม 2560 สานักงาน ก.พ.ร.ได้นาเสนองบกลุ่มจังหวัดขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว และได้นาเสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 สภานิติบัญญัติได้เห็นชอบในวงเงิน
190,000 ล้านบาท ซึ่งนามาดาเนินการแผนงานบูรณาการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ จานวน 115,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็นงบที่จัดสรรให้
กลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด จานวน 80,000 ล้านบาท งบการส่งเสริมและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ จานวน 15,000 ล้านบาท กองทุนพัฒนา SME
ตามแนวทางประชารัฐ 20,000 ล้านบาท กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
10,000 ล้ านบาท กองทุนหมู่บ้าน 15,000 ล้านบาท รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลั ง
27,078 ล้านบาท งบกลางรายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจาเป็น 22,921 ล้าน
บาท ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้คงมีความชัดเจนมากขึ้น ส่วนของจังหวัดมุกดาหารใน
เรื่องรายละเอียดนั้นกาลังให้สานักงานจังหวัดดูว่า จังหวัดได้รับงบประมาณอะไรบ้าง ซึ่ง
โครงการที่จั งหวัดมุกดาหารเน้น มีอยู่ 3 ด้าน คือ 1) ด้านการเกษตร ได้แก่ โครงการ
พัฒนาแหล่งน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้าภาคการเกษตร โครงการขยายผลการ
พัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพ
กลุ่มสนุก และโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตและเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรี ตเพื่อการเกษตร 2) ด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ โครงการพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยว
โครงสร้างพืน้ ฐานสิ่งอานวยความสะดวกฯ และโครงการเสริมสร้างการเฝูาระวังและควบคุม
อาชญากรรมด้านความมั่นคงฯ (CCTV) 3) ด้านการค้าการลงทุน ได้แก่ โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการค้าการลงทุน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และโครงการ
ยกระดั บ และพั ฒ นาสิ น ค้ า สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ถ้ า มี ค วามชั ด เจนอย่ า งไรจะแจ้ ง ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
ส าหรั บ งบประมาณเพิ่ ม เติ ม ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่ อ วั น ที่ 17
มกราคม 2560 กระทรวงมหาดไทย และสานักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอของบประมาณต่อ
คณะรั ฐ มนตรี โดยรั ฐ บาลได้ ใ ห้ จั ง หวั ด ของบประมาณเพิ่ ม เติ ม โดยโครงการที่ อ ยู่ ใ น
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประมาณ 90,000 ล้านบาท รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้
จั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด มาทบทวนแผนได้ ระยะเวลาจนถึ ง วั น ที่ 3 มี น าคม 2560
นโยบายจะเน้นเรื่องสาคัญด้านการเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว และส่วนกลางได้เชิญ
กระทรวงต่างๆ ร่วมประชุมถอดบทเรียนงบประมาณเพิ่มเติมที่ผ่านมาว่า มีปัญหาอุปสรรค
อย่างไร ผลการประชุมได้เน้นความสาคัญในด้านสังคมกับสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งโครงการด้าน

๑๐

มติที่ประชุม

ปลัดจังหวัด

มติที่ประชุม

สังคมที่เสนอไปมักจะตก จึงให้กระทรวงต่างๆ มาบูรณาการร่วมกันและเสนอเข้าแผนงาน
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนั้น จึงขอให้ส่วนราชการเตรียมการในเรื่องแผนงาน/โครงการ
ต่างๆ ให้พร้อมและครบถ้วนต่อไปด้วย
รับทราบ
(2) โครงการยกระดั บ ศั ก ยภาพหมู่ บ้ า นเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ ประจาปี 2560 (หมู่บ้านละ 250,000 บาท) (ที่ทาการ
ปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
โครงการยกระดั บ ศั ก ยภาพหมู่ บ้ า นเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ฐานรากตาม
แนวทางประชารั ฐ ประจ าปี 2560 (หมู่ บ้ า นละ 250,000 บาท) เป็ น ไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ซึ่งโครงการนี้ได้จัดสรรงบประมาณในลักษณะ
เงินอุดหนุนทั่วไปให้กับหมู่บ้านต่างๆ ทั่วประเทศ หมู่บ้านละ 250,000 บาท กาหนด
ระยะเวลาดาเนินการระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 31 มกราคม 2560 ในส่วน
ของจังหวัดมุกดาหารมีอยู่ 526 หมู่บ้าน 576 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จานวน 131,500,000 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา หมู่บ้านได้
ดาเนินการโครงการได้ครบ ร้อยละ 100 ทุกหมู่บ้าน ถ้าเปรียบเทียบในระดับประเทศ
จังหวัดมุกดาหารก็สามารถดาเนินการโครงการเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จอยู่ในระดับ
ที่ 41 ของประเทศ การดาเนินการก็ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้
รับทราบ

(3) การรณรงค์ป้อ งกัน และลดอุ บัติเ หตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใ หม่ 2560
(สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
แทน หน.สนง.ปภ.จ.
ด้วยจังหวัดมุกดาหารได้จัดตั้ง “ศูนย์น้าใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
ปี 2560 จังหวัดมุกดาหาร” ขึ้น ณ สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
มุกดาหาร โดยเริ่มดาเนินการรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 9
มกราคม 2560 เป็นต้นไป ศูนย์รับบริจาคฯ ได้รับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ภาคใต้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 349,973 บาท และได้ดาเนินการโอนเงินเข้ากองทุนเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย สานักนายกรัฐมนตรี ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาทาเนียบรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว
สรุ ป รายงานสถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนในช่ ว งเทศกาลปี ใ หม่ 2560
(ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560) ดังนี้
1) เกิดอุบัติเหตุ จานวน 31 ครั้ง ในพื้นที่ 7 อาเภอ ดังนี้
- อาเภอเมืองมุกดาหาร
จานวน 15 ครั้ง
- อาเภอคาชะอี
จานวน 5 ครั้ง
- อาเภอนิคมคาสร้อย
จานวน 5 ครั้ง
- อาเภอหนองสูง
จานวน 3 ครั้ง
- อาเภอดอนตาล
จานวน 1 ครั้ง
- อาเภอดงหลวง
จานวน 1 ครั้ง
- อาเภอหว้านใหญ่
จานวน 1 ครั้ง
2) มีผู้เสียชีวิต จานวน 4 ราย
มติที่ประชุม
รับทราบ

๑๑
(4) 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
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
ลาดับการ
%
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2560
เบิกจ่าย
เป้าหมาย
(ประเทศ)
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
905.38
612.62
67.66
4055
57

งบลงทุน

1,389.75

336.67

24.23

26

25

รวม

2,295.13

949.29

41.36

37

54

รายการ

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

มติที่ประชุม

เบิกจ่าย
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2560
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
69.77
5.34
7.65

%
เป้าหมาย

ลาดับการ
เบิกจ่าย
(ประเทศ)

5405

72

งบลงทุน

174.94

-

-

26

74

รวม

๒44.71

5.34

2.18

37

72

รับทราบ

๑๒

ปลัดจังหวัด

มติที่ประชุม

แทนท้องถิ่นจังหวัด

3.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
(1) การอานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวาย
บังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รอบที่ 2
จังหวัดมุกดาหาร (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ศูน ย์ บั ญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) ได้มีมติให้ กระทรวงมหาดไทย
ดาเนินการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางเข้าเฝูาฯ กราบถวายบังคม
พระบรมศพฯ ต่อ ไปได้ โดยให้ ล ดจานวนประชาชนที่เ ดิน ทางในแต่ ล ะวันและให้ เน้ น
ประชาชนที่ด้อยโอกาส และประชาชนที่ได้รับพระกรุณาธิคุณ กระทรวงมหาดไทยจึงได้
ขยายการปฏิบั ติตามแผนดาเนินงานฯ เป็นระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม – 30
กันยายน 2560 กาหนดจานวนประชาชนเดินทางเข้าเฝูาฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพฯ
วันละจานวน 1,500 คน จาก 3 จังหวัด โดยกาหนดให้จังหวัดขนาดใหญ่ จานวน 700
คน จังหวัดขนาดกลาง จานวน 500 คน และจังหวัดขนาดเล็ก จานวน 300 คน จังหวัด
มุกดาหารได้ก าหนดแผนการดาเนินงานอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดิ น
ทางเข้าเฝูาฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ดังนี้
1) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 จานวน 315 คน
2) วันที่ 16 มีนาคม 2560 จานวน 315 คน
3) วันที่ 26 เมษายน 2560 จานวน 315 คน
4) วันที่ 5 มิถุนายน 2560 จานวน 315 คน
5) วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 จานวน 315 คน
6) วันที่ 17 สิงหาคม 2560 จานวน 315 คน
1) วันที่ 21 กันยายน 2560 จานวน 315 คน
โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เทศบาลเมือง
มุกดาหาร อาเภอนิคมคาสร้อย อาเภอดอนตาล อาเภอดงหลวง และอาเภอหว้านใหญ่
รับทราบ
(2) 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

๑๓

มติที่ประชุม

พัฒนาการจังหวัด

มติที่ประชุม

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 “จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน”
5) กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ร้อยละ 70 และมูลฝอยติดเชื้อ ร้อยละ
85 ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น
ผลการดาเนินงาน ประจาเดือนมกราคม 2560 ดังนี้
1) จัดประชุมชี้แจงการดาเนินงานและการรายงานผลการดาเนินงานด้านการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 202 ศาลากลาง
จังหวัดมุกดาหาร
2) ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสู่ระบบการกาจัดที่ปลายทางลดลงร้อยละ 5
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยในปี พ.ศ.2559 มี จ านวนทั้ ง สิ้ น 54 แห่ ง
ดาเนินการแล้ว 47 แห่ง ยังไม่ดาเนินการ 7 แห่ง
3) ร้อยละ 100 ของส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน และ
สถานประกอบการ จัดกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการนาขยะมูลฝอยไป
ใช้ประโยชน์ มีจานวนทั้งสิ้น 158 แห่ง ดาเนินการแล้ว 65 แห่ง ยังไม่ดาเนินการ 93
แห่ง (ขอความร่วมมือส่วนราชการที่ยังไม่รายงานดาเนินการรายงานให้จังหวัดทราบด้วย)
4) ร้อยละ 40 ของหมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่สามารถเป็นต้นแบบการลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอย มีจานวนทั้งสิ้น 573 แห่ง ดาเนินการแล้ว 48 แห่ง ยังไม่ดาเนินการ
525 แห่ง
5) ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตราย
ชุมชน” มีจานวนทั้งสิ้น 573 แห่ง ดาเนินการแล้ว 72 แห่ง ยังไม่ดาเนินการ 501 แห่ง
6) กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ร้อยละ 70 ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ มีจานวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ที่กาจัดได้
7) มูลฝอยติดเชื้อ ร้อยละ 85 ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
มีจานวน 85 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ที่กาจัดได้
รับทราบ
(3) กระเช้า ของขวัญ ปีใ หม่ ปี พ.ศ. 2560 (ส านัก งานพั ฒ นาชุ มชนจั งหวั ด
มุกดาหาร)
ด้ ว ยรั ฐ บาลมี น โยบายกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ฐานรากโดยให้ ข้ า ราชการ และ
ประชาชนเลื อกซื้อกระเช้าผลิ ตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญปีใหม่ โดยมอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทย รณรงค์ และประชาสั มพั นธ์ เทศกาลกระเช้ าของขวัญ ปีใ หม่ เพื่ อ
ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีช่องทางการจาหน่ายสินค้า
เพิ่มขึ้น สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารได้ เปิดเทศกาลกระเช้าของขวัญปีใหม่ ปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวัน ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้ องจัดแสดงและจาหน่ายผลิ ตภัณ ฑ์
OTOP สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชั้น ๑ ซึ่งผลการดาเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม
๒๕๕๙ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ปัจจุบันจาหน่ายกระเช้าได้ทั้งสิ้น ๑๓๔ กระเช้า มีมูลค่า
การจาหน่าย เป็นเงิน ๑๔๔,๐๙๔ บาท ซึ่งส่วนราชการให้การสนับสนุนกระเช้าผลิตภัณฑ์
OTOP และภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ OTOP มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
รับทราบ
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(4) 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 จาก
การดาเนินงานโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ภายใต้ชื่องาน ตลาดนัด
ชุมชนคนพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ลานจอดรถ
ห้างสรรพสินค้า Big C และกาหนดจัดจาหน่ายวันเสาร์ และอาทิตย์ ทุกสัปดาห์ ซึ่ง
กลุ่มเปูาหมายประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เกษตรกรผู้ปลูกผัก ชมรม
อาหารจังหวัดมุกดาหาร และชมรมบิสคลับจังหวัดมุกดาหารโดยมียอดจาหน่าย ดังนี้

วันที่
๒๗ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๑ มกราคม ๒๕๖๐
๒๐ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐
รวมเป็นเงิน

มติที่ประชุม

พัฒนาการจังหวัด

จานวนกลุ่มเข้าร่วม
๔๐ กลุ่ม
๑๕ กลุ่ม
๑๑ กลุ่ม

ยอดจาหน่าย
๒๐๕,๘๐๐ บาท
๖๙,๔๒๐ บาท
๓๙,๘๒๐ บาท
๓๑๕,๐๔๐ บาท

การบริหารจัดการตลาดนัดชุมชนฯ ให้เกิดความยั่งยืน มีการดาเนินการ ดังนี้
๑) แต่ งตั้ งคณะกรรมการบริ หารตลาดนั ดชุมชน มี คณะกรรมการบริ หารฯ
จานวน ๑๕ คน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เป็นที่ปรึกษา
๒) กลุ่มที่จะเข้ามาจาหน่ายจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหารตลาดนัดชุมชน
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน และเป็นผู้ที่มีภูมิลาเนาในจังหวัดมุกดาหาร
3) สินค้าที่นามาจาหน่ายประกอบด้วย สินค้า OTOP สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์
ชุมชน อาหารที่ปรุงสาเร็จใส่บรรจุภัณฑ์เรียบร้อย อาหารที่จาหน่ายจะต้องไม่เหมือนกับ
ศูนย์อาหารห้างสรรพสินค้า Big C เป็นต้น
๔) มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อไว้ใช้ในการบริหารจัดการ กลุ่มละ ๒๐ บาทต่อครั้ง
รับทราบ
(5) โครงการจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน
ปี ๒๕๖๐ (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
เนื่ องจากจังหวัดมุ กดาหารเป็นจังหวั ด ๑ ใน ๒๘ จังหวัด ที่มีช ายแดนติ ด
ประเทศเพื่อนบ้านแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว มีการติดต่อ สื่อสารระหว่างกันตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านจึงมีความสาคัญที่
จะต้องมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน กรมการพัฒ นาชุมชนจึงได้อนุมัติโครงการ
ให้แต่ละจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล เพิ่มช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้เรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

๑๕

มติที่ประชุม

วัฒนธรรมจังหวัด

มติที่ประชุม

พัฒนาการจังหวัด

ผลิตภัณฑ์ OTOP และด้านการบริหารจัดการตลาดกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจน
ส่งเสริมความสัมพันธ์ ด้านการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศ จังหวัดมุกดาหารได้
ดาเนินโครงการจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึงปีปัจจุบัน รวม ๖ ครั้ง ซึ่งครั้งที่ ๖ ได้กาหนดจะดาเนินการระหว่างวันที่
๑๗ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์แสดงสินค้าสะหวัน-ไอเต๊ก แขวงสะหวันนะเขต โดย
กาหนดกิจกรรมที่จะดาเนินการ ดังนี้ ๑) จัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จานวน
๕๐ บูท ๒) การสาธิตการปรุงอาหารไทย - ลาว ๓) มินิคอนเสิร์ต (ลูกทุ่ง) ๔) เวทีกิจกรรม
นักศึกษาจากแขวงสะหวันนะเขต เป็นต้น
รับทราบ
(6) โครงการจั ด งานมาฆบู ช าอาเซี ย นสานสั ม พั น ธไมตรี อ าเซี ย น ในมิ ติ
พระพุทธศาสนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดมุกดาหาร)
จั ง หวั ด มุ ก ดาหารได้ ก าหนดจั ด โครงการจั ด งานมาฆบู ช าอาเซี ย นสาน
สั ม พั น ธไมตรี อ าเซี ย น ในมิ ติ พ ระพุ ท ธศาสนา ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
กาหนดการ พอสังเขป ดังนี้
วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
- เวลา ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบี ย นเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมประกวดสวดมนต์ ห มู่
สรรเสริญพระรัตนตรัยทานองสรภัญญะ การบรรยายธรรมฯ ทุกระดับ ชมนิทรรศการวัน
มาฆบูชา นิทรรศการโต๊ะหมู่บูชา และการจัดเครื่องสักการบูชาฯ ณ บริเวณหน้าศาลาการ
เปรียญวัดศรีบุญเรือง
- เวลา ๐๙.๐๐ น. เริ่มกิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ทานองสรภัญญะ และการประกวดการบรรยายธรรมฯ ทุกระดับ
- เวลา ๑๐.๓๐ น. คณะสงฆ์ แ ละประชาชนจากแขวงสะหวั น นะเขต
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดินทางมาถึงวัดศรีบุญเรือง
- เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้ ว่ าราชการจั ง หวั ด มุก ดาหารประธานในพิ ธี เดิ นทาง
มาถึงบริเวณพิธี ประธานในพิธีและผู้แทนแขวงสะหวันนะเขต ถวายเครื่องสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานในพิธีจุดเทียนส่อง
ธรรม พระสงฆ์ขึ้นนั่งประจาธรรมาสน์แสดงพระธรรมเทศนา
วันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ภาคเช้าพิธีทาบุญตักบาตร ภาคค่าพิธีถวาย
เครื่องสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพิธีเวียนเทียน
รับทราบ
๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)
(1) การดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน
เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
มุกดาหาร)
นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กาหนดยุทธศาสตร์
พัฒ นาคนและสั งคมในพื้ นที่จั งหวัด มุกดาหาร โดยด าเนิน โครงการแก้ ไขปั ญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน เจ็บปุว ย พิการ อนาถา ด้วยการนาแนวคิดจาก
สภาพปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มาจากการขาดปัจจัย ๔ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐาน
ในการดารงชีวิตของมนุษย์เป็นหลักในการแก้ไขปัญหา ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านอาหาร ด้าน

๑๖

มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

มติที่ประชุม

เครื่องนุ่งห่ม ด้านยารักษาโรค และด้านที่อยู่อาศัย มุ่งให้ประชาชนผู้ประสบปัญหาความ
เดื อ ดร้ อ น รุ น แรง ทุ ก กลุ่ ม เปู า หมายได้ รั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า งทั่ ว ถึ ง เป็ น ระบบ
ครอบคลุมทุกกลุ่มปัญหา ทุกพื้นที่ แบบเบ็ดเสร็จ เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ได้บูรณาการทุกภาค
ส่วนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และได้มอบให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เป็น
ฝุายเลขานุการ ในปี ๒๕60 มีครัวเรือนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน (อย่างรุนแรง) จาก
ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และเวทีประชาคมให้ความเห็นชอบ ผ่านการพิจารณา
จากหมู่บ้าน/ชุมชน อปท./อาเภอ และจังหวัด โดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด
มุกดาหารให้เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 37 ครัวเรือน สนับสนุนแก้ไขปัญหาตามกรอบการ
ช่วยเหลือจากสภาพปัญหา ๔ ด้าน มีส่วนราชการรับผิดชอบ ดังนี้
1) ด้านยารักษาโรค สานักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นเจ้าภาพหลัก
2) ด้านอาหาร (อาชีพและรายได้) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นเจ้าภาพหลัก
3) ด้านเครื่องนุ่งห่ม สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เป็นเจ้าภาพหลัก
4) ด้านที่อยู่อาศัย สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เป็นเจ้าภาพหลัก
ผลการดาเนินงาน รอบเดือนมกราคม 2560 ดังนี้
1) ส่วนราชการ อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน เยี่ยม/ให้กาลังใจครัวเรือน จานวน 37 ครัวเรือน
2) อาเภอ/เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประสานครัวเรือนเปูาหมาย (ด้านอาหาร)
จานวน 26 ครัวเรือน ขอรับการสนับสนุนวัสดุ ปัจจัยการผลิต เพื่อส่งเสริมอาชีพครัวเรือน
จากกองทุนช่วยเหลือผู้ยากจน เจ็บปุวย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร (อยู่ระหว่างการ
จัดทารายละเอียดโครงการ/เสนอจังหวัดพิจารณา)
3) ระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2560 จังหวัดมุกดาหารโดยนักวิชาการ
พัฒ นาชุมชนจั งหวัดลงพื้นที่อาเภอเมืองมุกดาหาร เพื่อตรวจสอบครัว เรือนเปูาหมาย
ตามที่อาเภอฯ เสนอขอเข้าร่วมโครงการ (เพิ่มเติม) จานวน 7 ครัวเรือน
สถานะทางการเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ยากจน เจ็บปุวย พิการ อนาถา จังหวัด
มุกดาหาร จานวนทั้งสิ้น 278,175.08 บาท
รับทราบ
(2) รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร ปี 2559 (สานักงานคลัง
จังหวัดมุกดาหาร)
เศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร ปี 2559 คาดว่าจะชะลอตัวที่ร้อยละ 3.24 ตาม
อุปสงค์และอุปทานภายในจังหวัด ดังนี้
1) ด้านอุปทาน ภาคการเกษตรชะลอตัวร้อยละ 8 ภาคอุตสาหกรรมชะลอตัว
ร้อยละ 5.95 และภาคการบริการหดตัวร้อยละ 4.41
2) ด้านอุปสงค์ ภาคการค้าชายแดนปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา การ
ลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวร้อยละ 3.54 การบริโภคภาคเอกชนหดตัวร้อยละ 7.43 และ
การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวร้อยละ 5.90
3) เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟูอทั่วไปร้อยละ 1.10 และการจ้างงาน
ขยายตัวร้อยละ 0.97
รับทราบ

๑๗

พาณิชย์จังหวัด

มติที่ประชุม
ประธาน

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

(3) สรุปสถานการณ์การค้าชายแดนด้านจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาสที่ 1/2560
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
การค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว ด้านจังหวัดมุกดาหาร มี 2 ประเภท คือ
การค้าชายแดน และการค้าผ่านแดน ดังนี้
1) การค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว ณ ด่านศุลกากรมุกดาหาร ไตรมาสที่ 1
มูลค่าการค้ารวม 49,148 ล้านบาท มูลค่าการส่งออก 29,005 ล้านบาท มูลค่าการ
นาเข้า 20,143 ล้านบาท
2) การค้าผ่านแดน – สปป.ลาว ณ ด่านศุลกากรมุกดาหาร มูลค่าการค้าผ่าน
แดนรวม 3,868 ล้านบาท มูลค่าการค้าผ่านแดนส่งออก 1,671 ล้านบาท มูลค่าการค้า
ผ่านแดนนาเข้า 2,197 ล้านบาท
รับทราบ
๓.4 เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(๑) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร เดือนพฤศจิกายน 2559
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
(2) สรุปข่าวดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนธันวาคม 2559
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(3) สรุ ป ยอดรั บ บริ จ าคช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย ภาคใต้ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
(สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
(4) สรุ ป รายงานสถิติก ารเกิด อุบัติเหตุท างถนน ประจาเดื อนธันวาคม 2559
(สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ
เรื่องอื่นๆ
4.1 ปฏิทินงานสาคัญประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ประธาน
ที่
1

2
3

4

วัน/เดือน/ปี
10 - 11
กุมภาพันธ์ 2560

ชื่องาน
สถานที่
โครงการจัดงานมาฆบูชาอาเซียน
วัดศรีบุญเรือง
สานสัมพันธไมตรีอาเซียน ในมิติ
ตาบลศรีบุญเรือง
พระพุทธศาสนา ประจาปีงบประมาณ อาเภอเมืองมุกดาหาร
พ.ศ. ๒๕๖๐
17 กุมภาพันธ์ 2560 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
บ้านภูล้อม
ตาบลบ้านบาก อาเภอดอนตาล
23 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข โรงเรี ยนสมเด็จพระศรี นคริน สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัด
ทราบรมราชชนนี 84 พรรษา
มุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ
ตาบลดงหมู
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาเภอหว้านใหญ่
ทุกเช้าวันศุกร์
กิจกรรมตักบาตรเพื่อถวายเป็น
ริมเขื่อนแม่น้าโขง
ของแต่ละสัปดาห์
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
บริเวณหน้าวัดศรีบุญเรือง
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อาเภอเมืองมุกดาหาร
มติที่ประชุม

รับทราบ

หน่วยงาน
สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ที่ทาการปกครอง
จังหวัด
สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

๑๘

มติที่ประชุม

4.2 กาหนดการประชุม กรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/๒๕60
กาหนดการประชุม กรมการจั งหวัด มุกดาหาร และหั ว หน้า ส่ ว นราชการประจ า
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/๒๕60 วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑2.๐๐ น.

แทน หน.สนจ.

ลงชื่อ
(นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

