รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ ๓/๒๕60
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕60
ณ ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายนพดล ไพฑูรย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายณัฐวุฒิ เนืองทอง
แทนอัยการจังหวัดมุกดาหาร
4. นายสมเพชร สร้อยสระคู
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
5. นายวิศิษฐ์ โพธิ์ไทรย์
แทนหัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
6. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
7. นายกฤษฎิพงศ์ อร่ามรุ่งทรัพย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
8. นายวิชัย เพ็ญดี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
9. นายวีระพล เทพากรณ์
แทนหัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
10. นายกัมปนาท สุประพนธ์
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
11. นายสันธาน สร้อยสาโรง
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
12. นายพรชัย พุดซ้อน
นายอาเภอคาชะอี
13. นายมนตรา กอซอ
นายอาเภอดอนตาล
14. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
15. นายปิติณัช นิธิศธานี
นายอาเภอดงหลวง
16. นายสมศักดิ์ บุญจันทร์
แทนนายอาเภอหว้านใหญ่
17. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
นายอาเภอหนองสูง
18. นางสาวบุญเตรียม คาถา
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
19. นายธนโชติ สิริพงษ์เชษฐ์
แทนผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
20. นางสุวรรณา กุลวงษ์
แทนแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
21. นายธีระวัฒน์ ขันติคเชนชาติ
แทนจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
22. นางนิษฐา บุญจันทร์
แทนประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
23. นางสาวสุกัลยา แก้วสม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
24. นางสาวทัยกี ศิลปสิทธิ์
แทนผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
25. นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
26. นายบัญชา ผลานุวงษ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
27. นายปิยพงศ์ นาโสก
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
28. นายเชิดชัย อาจวิชัย
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ ๗๒
29. นางอรนุช บุตะเขียว
แทนผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
30. นางพรอุมา หมอยา
คลังจังหวัดมุกดาหาร
31. นางสาวกัลญา หิตธิเดช
แทนธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
32. นายชวการ มาฆะวงศ์
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
33. นายฤาชัย พันธุ์โพธิ์
แทนสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
34. นายยุคลธร รัตนานนท์
แทนนายด่านศุลกากรมุกดาหาร
35. นายจรูญ เหง่าลา
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
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ว่าที่ ร.ต.พิเชษฐ์ แก้วจินดา
นายจิรวัฒนชัย วรโรจน์พลาธิป
นายชัชวาล ราชขันธ์
พ.ต.อ.ชัชชัย วงค์สุนะ
ร.ต.ต.นราทร กลางประพันธ์
พ.ต.ต.อุดร ชาวแขก
พ.ต.ท.กิตติคุณ พ่วงนาคพันธุ์
นายวิญญู รัตนาพันธ์
นายวิยะ ด้วงแพง
นายนรินทร์ ทิพยศรี
นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร
นายชาลี ประจงการ
ว่าที่ พ.ต.ศักดิ์ระพี แพร่งสุวรรณ
นางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน
นายไพฑูรย์ สุขต่าย
นายญัตติ ศรีจักรโคตร
นายพิชัย โพธิโสภา
นายสมพร อาษาดี
นายสัญญา อาจสามารถ
นางสาวอัจฉราพร ซาชุม
นายรุ่งเรือง ลุ้งบ้าน
นางสาวทิพย์ทอง วงษ์ศรีแก้ว
นายสุทธิกาล ภูแด่น
นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข
นางสาววีรยา ทะพะ
นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณไตรย์
นายวสันต์ นิสัยมั่น
นายมารุต อุปนิสากร
นางสาวสร้อย สกุลเด็น
นายประยูร ดังก้อง
นายสารวย โพธิ์ไทรย์
นางพัชรพร สุวรรณไตรย์
นางสาวกรุณา จึงเสถียรพินิจ
นายทรงวุฒิ โยวบุตร
นายธนวัฒน์ ปากหวาน
นายวิรัตน์ พรหมดี
นางสาวพรทิรา ยืนยง
นายเรือง สุพร
นายสรรเพชญ ม่วงมาลี
นายอนน บุญกระสาน

ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
แทน ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 234
แทน ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
แทน ผกก.10 กองบังคับการตารวจน้า
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
แทนปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แทนสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.โครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดมุกดาหาร
หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
แทนหัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.อุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทนโทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
แทนผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
แทนผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
แทนผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร

๓
76. นายสุภชาติ ราชิวงศ์
77. นายสุรสิทธิ์ สิงห์หลง
78. นางสาวเสาวนีย์ บุพบท
79. นางสาวศรุดา นรสิงห์
80. ร.อ.ไชยวรรณ มาศกุล
81. พ.อ.สุดใจ แพงพรมมา
82. เรือเอกประวิทย์ โชนุพันธ์
83. พ.ท.โกมล วงศ์อนัน
84. นายคายืน วงศ์ชาลี
85. นางจิดาภา แก่นนาคา
86. นายอินใจ วงค์รัตนเสถียร
87. นางสมรัก ศรีคง
88. นายสุรจิตต์ จันทรสาขา
89. นายพรพนา แสงการุณ
90. นางสาวบงกช สัจจานิตย์
91. นางสาวพัชรินทร์ กุลสุทธิ์
92. นางรัชนี เชื้อหาญ
93. นางสาววิมล กลางประพันธ์
94. นายพิงค์พันธ์ คานา
95. นางศิริพร เศษแสงศรี
96. นายรังสรรค์ ปัตถะเมฆ
97. นายประนม รัชอินทร์
98. นายชาคริต นาควิเชียร
99. นายบุญรู้ บุตดีวงศ์
100.นายเสถียร ดีวงศ์
101.นายสมยศ ชาญจึงถาวร
102.นางธงชัย โสดา
103.นายสมชาย เลาหพัชรินทร์
104.นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร
105.นางบุญญสรณ์ บุญโสม
106. นายสังสรรค์ อุ่นคา
107.นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง

แทนผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.กกล.รส.จว.มห.
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.หมู่เรือที่ 3 นรข.
แทนรอง ผอ.รมน.จว.มห. (ท.)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จังหวัดมุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
แทนหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
แทนหัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
แทนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
ปุาไม้จังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าด่านปุาไม้มุกดาหาร
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทนนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทนประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ไม่มาประชุม
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายรณรงค์ นครจินดา)
2. อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
3. อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
4. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
5. ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
6. ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดมุกดาหาร
7. ผู้อานวยการ คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
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8. ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
9. ผู้อานวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดมุกดาหาร
10. ผู้อานวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
11. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
12. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
13. หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
14. หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
15. ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายบริหารการศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
16. หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
17. นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
18. ผบ.นพค.24
19. รองประธาน ก.ธ.จ.มุกดาหาร
20. หัวหน้าสถานีไฟฟูาแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
21. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
22. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
23. ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
24. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มน้าฯ
25. ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
26. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
27. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
28. นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
29. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
30. นายกสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
31. 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. พิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา” ประจาปี 2560
จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด มุกดาหารได้จัดประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ “ศาสตร์
พระราชา” ประจาปี ๒๕60 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้ศักยภาพ
ของตน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม และเพื่อคัดเลือกผลงาน
คลิปวีดิโอระดับจังหวัดไปแข่งขันในระดับประเทศ โดยมีทีมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดส่งผลเข้าร่วมประกวดจานวน ๑8 ทีม ซึ่งคณะกรรมการได้ดาเนินการคัดเลือก และ
จังหวัดมุกดาหารได้ประกาศผลการประกวดไป ดังนี้
๑) ทีมโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
2) ทีม Sompoirodnugul Shot Film โรงเรียนบ้านส้มปุอย “รอดนุกูล”
3) ทีมจากโรงเรียนคาชะอีวิทยาคาร
4) ทีมโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
5) ทีมโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์

๕
6) ทีมโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1
7) ทีมโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 2
8) ทีมโรงเรียนมุกดาลัย
9) ทีมโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
10) ทีมโรงเรียนมุกดาหาร
11) ทีมโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์
2. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่พลเมืองดีที่ช่วยเหลือเด็กตกน้า (กลุ่มไลน์ผึ้งงาน
มุกดาหาร 59)
ด้วยกลุ่มไลน์ “ผึ้งงานมุกดาหาร 59” รายงานว่า เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ได้เกิดเหตุ
เด็กพลัดตกลงไปในสระน้าภายในบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
เทศบาลเมื องมุ กดาหาร ซึ่งระหว่ างนั้นได้มี พลเมือ งดีตั ดสิ น ใจกระโดดลงไปช่ว ยชีวิ ต
ผู้ ป ระสบเหตุ ดั งกล่ าว และสามารถช่ ว ยเหลื อผู้ ป ระสบเหตุ ขึ้ นมาจากสระน้ าได้ อย่ า ง
ปลอดภัย โดยพลเมืองดีที่ให้การช่วยเหลือในเหตุการณ์ดังกล่าวมีจานวน 4 ราย ดังนี้
1) นายชุมพล นกรอด
2) นายสาโรช บุญใบ
3) นายอนุชิต วัชริศกุล
4) นายพิธุเนีย เผ้าอาจ
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
- หัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 นางสาวบงกช สัจจานิตย์

2

นายกัมปนาท สุประพนธ์

3

นายรุ่งเรือง ลุ้งบ้าน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ตาแหน่งเดิม

ตาแหน่งใหม่

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
กลุ่มสนับสนุนและประสานราชการส่วนภูมิภาค
กองตรวจราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชานาญการพิเศษ
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
นครราชสีมา
นักวิชาการเกษตร 7
กองประสานนโยบายและวิชาการ
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร

พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร

ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร

ผู้อานวยการการยางแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร

๖
๑.๒ การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕60 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
แทน หน.สนจ.

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/๒๕60 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕60
รายงานการประชุมมีจานวน 19 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 2/๒๕60 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕60

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) 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 มีนาคม 2560
เบิกจ่าย
เป้าหมาย
(ประเทศ)
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
942.29
799.61
84.86
55
37

งบลงทุน

1,402.22

599.02

42.72

3441

27

รวม

2,344.51

1,398.63

59.66

4552

44

รายการ

๗
2. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
งบประจา

มติที่ประชุม

เบิกจ่าย
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2560
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
64.17
14.76
23.01

%
เป้าหมาย

ลาดับการ
เบิกจ่าย
(ประเทศ)

55

65

งบลงทุน

180.54

11.15

6.18

41

56

รวม

๒44.71

25.92

10.59

52

67

รับทราบ

(2) การด าเนิน การป้ องกั น และลดอุบั ติเ หตุทางถนนช่ วงเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ. 2560 (สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
แทน หน.สนง.ป้องกันฯ
คณะกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน ได้มีมติเมื่อวันที่ 21
มีนาคม 2560 เห็นชอบแผนบูรณาการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่ว งเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ.2560 เพื่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และอาเภอ ใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการดาเนินงานปูองกันและลดอุบั ติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.
2560 โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. ชื่อในการรณรงค์ “ขับรถมีน้าใจ รักษาวินัยจราจร”
2. ช่วงเวลาดาเนินการ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง
- ช่วงการรณรงค์และเสริมสร้างวินัย ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2560
ถึงวันที่ 17 เมษายน 2560
- ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2560
3. เปูาหมายในการดาเนินงาน
3.1 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมความปลอดภั ย ทางถนนในช่ ว งเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. 2560
3.2 จ านวนการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน จ านวนผู้ เ สี ย ชี วิ ต และจ านวน
ผู้บาดเจ็บ (Admit) ลดลงให้เหลือน้อยที่สุด โดยให้จังหวัด อาเภอ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นผู้กาหนดเปูาหมายการดาเนินงานด้วยตนเอง
4. มาตรการการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ที่มุ่งเน้นการลดปัจจัยเสี่ยง
อุบัติเหตุทางถนนในมิติเชิงพื้นที่ (Area Approach) ได้แก่
4.1 มาตรการด้านกายภาพ เน้นการแก้ไขจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบ่ อยครั้ง
รวมถึงการปรับสภาพแวดล้อริมทางให้มีความปลอดภัย
4.2 มาตรการด้านยานพาหนะ โดยคุมเข้มมาตรฐานความปลอดภัยของ
ยานพาหนะ โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะและรถโดยสารสาธารณะไม่ประจาทาง เพื่อ
ลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทารงถนน

๘

มติที่ประชุม

พัฒนาการจังหวัด

มติที่ประชุม

4.3 มาตรการด้ า นการสั ญ จร จั ด ให้ มี ถ นนปลอดภั ย ตามมาตรการ
“1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย ” กาหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยในการสัญจรของ
นักท่องเที่ยว รวมถึงอานวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดจนส่งเสริม
การจั ดกิจ กรรม “1 อาเภอ 1 ลานกิจกรรม” ควบคู่กับ การประชาสั มพันธ์มาตรการ
ปูองกันอุบัติเหตุและรณรงค์สร้างจิตสานึกความปลอดภัยทางถนนผ่านช่องทางสื่อต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง
4.4 มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย มุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมาย
จราจรและกฎหมายที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บ เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ อ ย่า งเคร่ง ครัด จริ งจั ง และ
ต่อเนื่อง
4.5 มาตรการด้านความปลอดภัยทางน้า กาหนดมาตรการดูแลความ
ปลอดภัยในการสัญจรและท่องเที่ยวทางน้า
4.6 มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุ เน้นการเตรียมความพร้อม
ด้ า นบุ ค ลากรทางการแพทย์ อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ กู้ ชี พ กู้ ภั ย และระบบสื่ อ สารให้ พ ร้ อ ม
ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุได้อย่างทันท่วงที
รับทราบ
(3) โครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
โครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารเป็นหน่วยดาเนินการ จานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา งบประมาณ
189,913,700 บาท งบประมาณของกิจกรรมที่ดาเนินการในพื้นที่จังหวัดมุ กดาหาร
จานวน 19,785,180 บาท ดาเนินการ 5 กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ สร้างวิทยากร งบประมาณ 2,622,280 บาท
- กิจกรรมที่ ๒ สร้างความรู้ ความเข้าใจศาสตร์พระราชา และคัดเลือก
ครัวเรือนเปูาหมาย งบประมาณ 454,500 บาท
- กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาครัวเรือนเปูาหมาย งบประมาณ 15,796,000 บาท
- กิจกรรมที่ ๔ ติดตามประเมินผล งบประมาณ 442,400 บาท
- กิจกรรมที่ ๕ การประชาสัมพันธ์ งบประมาณ 470,000 บาท
2. โครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มน้าโขง (ธรรมมะ
ธรรมชาติ วัฒ นธรรม) สู่ ส ากล งบประมาณ 885,062,200 บาท งบประมาณของ
กิจกรรมที่ดาเนิน การในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จานวน 15,537,150 ดาเนินการ 3
กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์
ชุมชน งบประมาณ 6,774,000 บาท
- กิจกรรมที่ 2 ศูนย์แสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีจังหวัด/กลุ่ ม
จังหวัด จานวน 1 ศูนย์ งบประมาณ 1,500,000 บาท
- กิจ กรรมที่ 3 พัฒ นาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รองรับการท่องเที่ย ว
จานวน 8 หมู่บ้าน งบประมาณ 7,263,150 บาท
รับทราบ

๙

พัฒนาการจังหวัด

มติที่ประชุม

ปลัดจังหวัด

มติที่ประชุม

วัฒนธรรมจังหวัด

(4) โครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัด ด้านการค้า การลงทุน เพื่อรองรับการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) +plus
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
โครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัด ด้านการค้า การลงทุน เพื่อรองรับการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) +plus เป็นการ
ส่งเสริมช่องทางการตลาด เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้เรียนรู้การบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ์ การตลาด และการเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้มีมุมมอง
ที่กว้างขึ้น และจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาต่อไปในอนาคต โดยดาเนินการเมื่อระหว่างวันที่
๑๖ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาฉะเชิงเทรา ๒ อาเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดมุกดาหาร มีพิธีเปิดในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยนายรณรงค์ นครจินดา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก นายกิตติพันธุ์
โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางวันพร จันทร์เวโรจน์ พัฒนาการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว ตลอดระยะเวลา ๕ วัน
ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การแนะนาผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคได้รับทราบ และกิจกรรม
นาทีทอง โดยมียอดจาหน่ายรวมทั้งสิ้น ๓๖๓,๘๐๐ บาท ยอดจาหน่ายสะสมและสินค้า
ขายดีของจังหวัด ลาดับ ๑ - ๓ ได้แก่ ๑) ปูาเตยผ้าฝูาย อาเภอหนองสูง เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐
บาท ๒) นางเปรม วังคะฮาต อาเภอนิคมคาสร้อย เป็นเงิน ๒๒,๒๘๐ บาท ๓) กลุ่ม
เกษตรกรปลอดหนี้ อาเภอเมืองมุกดาหาร เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท
รับทราบ
3.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
(1) การอานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวาย
บังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รอบที่ 2
ครั้งที่ 3 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 ครั้งที่ 3 คือ วันที่ 26 เมษายน 2560
จานวน 315 คน โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ อาเภอคาชะอี
รับทราบ
(2) การจั ด กิ จ กรรมบ าเพ็ ญ กุ ศ ลและสาธารณประโยชน์ เนื่ อ งในงานวั น
ข้าราชการพลเรือน ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดมุกดาหาร (สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
ด้ ว ยคณะกรรมการจั ด งานวั น ข้ า ราชการพลเรื อ นได้ มี ม ติ ใ นคราวประชุ ม
คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน

๑๐

มติที่ประชุม

ท้องถิ่นจังหวัด

๒๕๕๙ ณ ทาเนียบรัฐบาล ได้เห็นชอบให้จัดกิจกรรมบาเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน์
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่ประชุมได้เห็นชอบการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมบาเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน์ โดยมีปลั ดกระทรวง
วัฒ นธรรมเป็ น ประธานอนุกรรมการ มีส่ ว นราชการที่เกี่ยวข้องเป็นอนุกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมบาเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน์ได้ประชุมเมื่อวันที่ 5
มกราคม 2560 ณ สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ที่ประชุมมีมติให้ขอความร่วมมือ
จังหวัดทุกจังหวัดจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในส่วนภูมิภาค โดยขอให้สานักงานจังหวัด
จัดกิจกรรมบาเพ็ญกุศลและส่วนราชการในจังหวัดสังกัด 4 กระทรวงเจ้าภาพหลัก คือ
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ร่ว มกับส่ วนราชการทุกส่ว นในจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ตามความเหมาะสม เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี 2560
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด งานวั น ข้ า ราชการพลเรื อ น ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี และมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมบาเพ็ญกุศล
และสาธารณประโยชน์ จั ง หวั ด มุ ก ดาหารจึ ง ได้ ก าหนดจั ด กิ จ กรรมบ าเพ็ ญ กุ ศ ลและ
สาธารณประโยชน์ เนื่องในงานวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐ จังหวัด
มุกดาหารขึ้น ได้แก่ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ พิธีทาบุญตักบาตรและพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์
น้ า เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ าโขงบริ เ วณหน้ า วั ด ศรี บุ ญ เรื อ ง และกิ จ กรรม
สาธารณประโยชน์ด้วยการทาความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ
(3) 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 “จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน”
5) กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ร้อยละ 70 และมูลฝอยติดเชื้อ ร้อยละ
85 ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น
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มติที่ประชุม

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือนมีนาคม 2560 ดังนี้
1) จัดประชุมชี้แจงการดาเนินงานและการรายงานผลการดาเนินงานด้านการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 202 ศาลากลางจังหวัด
มุกดาหาร
2) ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสู่ระบบการกาจัดที่ปลายทางลดลง ร้อยละ 5
เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยในปี พ.ศ. 2559 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เปูาหมายจานวนทั้งสิ้น 54 แห่ง ดาเนินการแล้วทุกแห่ง
3) ร้อยละ 100 ของส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน และ
สถานประกอบการ จัดกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการนาขยะมูลฝอย
ไปใช้ประโยชน์ มีจานวนทั้งสิ้น 158 แห่ง ดาเนินการแล้ว 111 แห่ง ยังไม่ดาเนินการ
47 แห่ง
4) ร้อยละ 40 ของหมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่สามารถเป็นต้นแบบการลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอย มีจานวนทั้งสิ้น 573 แห่ง ดาเนินการแล้ว 74 แห่ง ยังไม่ดาเนินการ
499 แห่ง
5) ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตราย
ชุมชน” มีจานวนทั้งสิ้น 573 แห่ง ดาเนินการแล้ว 201 แห่ง ยังไม่ดาเนินการ 372 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
(4) ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ วยค่า ใช้จ่ า ยในการสงเคราะห์ ผู้ป่ วยที่
ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560 (สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ปุวยที่ยากไร้
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560 มีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการสงเคราะห์
ผู้ปุวยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้
1. ผู้ ปุ ว ยที่ย ากไร้ต้ องมีคุณ สมบัติ ได้แก่ มี สั ญชาติ ไทย มีภู มิล าเนาในเขต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ขอรับการสงเคราะห์ และได้รับการรักษาจากสถานพยาบาลของรัฐ
2. การขอรับการช่วยเหลือ โดยขอรับการช่วยเหลือจากกระทรวงการพัฒนา
่
สังคมและความมั่น คงของมนุษย์เป็นล าดับแรก แต่ได้รับไม เพี
ยงพอ หรือไม่ ได้รับการ
ช่วยเหลือ
3. การยื่นคาขอ ให้ ยื่นต่อองค์การบริหารส่ ว นจังหวัดโดยตรงหรือยื่ นผ่ าน
เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตาบลที่ผู้ยื่นคาขอมีภูมิลาเนา
4. อัตราค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ ให้จ่ายเงินช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดิน ทางได้ตามที่จ่ายจริงไม่เกินครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท/คน และไม่เกิน ๓ ครั้งต่อคนต่ อ
ปีงบประมาณ กรณีมีความจาเป็นเกินกว่า ๓ ครั้ง ให้ขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นรายกรณี
รับทราบ

๑๒

พัฒนาการจังหวัด

(5) ตลาดนัดชุมชน คนพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ ตามโครงการตลาดนัดชุมชน
ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
รัฐบาลกาหนดนโยบายลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการของรัฐ โดยเร่งสร้างโอกาสทางด้านอาชีพ การเรียนรู้ การมีรายได้ที่มั่นคง
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพทั ก ษะฝี มื อ ให้ มี ม าตรฐาน โดยมอบหมายให้ ก ระทรวงมหาดไทย
ดาเนินการช่วยเหลือ ผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตร ผู้ประกอบอาชีพกลุ่ม OTOP ในการ
กระจายสินค้าด้านการเกษตรปลอดสารพิษจากเกษตรกร และสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพ
สู่ผู้บริโภคโดยตรง โดยให้จัดตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ขึ้นทุกพื้นที่ จาก
การดาเนินงานโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ภายใต้ชื่องาน ตลาด
นัดชุมชนคนพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ โดยจัดจาหน่ายวั นเสาร์ และอาทิตย์ทุกสัปดาห์ ซึ่ง
กลุ่มเปูาหมายประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เกษตรกรผู้ปลูกผัก ชมรม
อาหารจังหวัดมุกดาหาร และชมรมบิสคลับจังหวัดมุกดาหาร โดยมียอดจาหน่ายสะสม
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น ๖๖๒,๑๑๕ บาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันที่
๒๗ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๑ มกราคม ๒๕๖๐
๒๑ – ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐
๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๖๐
๔ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๑๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๑๘ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๒๕ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๔ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๘ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐
๒๕ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐
รวมเป็นเงิน
มติที่ประชุม

พลังงานจังหวัด

จานวนกลุ่มเข้าร่วม
๔๐ กลุ่ม
๑๕ กลุ่ม
๑๑ กลุ่ม
๘ กลุ่ม
๑๑ กลุ่ม
๑๒ กลุ่ม
๑๒ กลุ่ม
๑๐ กลุ่ม
๑๐ กลุ่ม
๑๒ กลุ่ม
๘ กลุ่ม
๘ กลุ่ม

ยอดจาหน่าย
๒๐๕,๘๐๐ บาท
๖๙,๔๒๐ บาท
๓๙,๘๒๐ บาท
๔๕,๑๕๐ บาท
๔๙,๔๐๐ บาท
๕๔,๒๒๕ บาท
๔๘,๒๘๐ บาท
๓๔,๘๐๐ บาท
๔๐,๓๒๐ บาท
๔๖,๖๒๐ บาท
๑๑,๖๒๐ บาท
๑๖,๖๖๐ บาท
๖๖๒,๑๑๕ บาท

รับทราบ
(6) โครงการสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง (สานักงานพลังงานจังหวัด
มุกดาหาร)
โครงการสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง มีรายละเอียด ดังนี้
1. มีวัตถุประสงค์ เพื่อก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ใน
พื้นที่ประสบภัยแล้ง ช่วยบรรเทาปัญหาวิกฤติภัยแล้งของประชาชนและเกษตรกร
2. มีเงื่อนผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ เกษตรกรรวมกลุ่มกัน 7 คน มีบ่อบาดาล
กรมทรัพยากรน้าบาดาลในพื้นที่ มีปริมาณน้า 5 ลบ.ซม. ขึ้นไป และเป็นพื้นที่ประกาศ
ภัยแล้งย้อนหลัง 3 ปี

๑๓

มติที่ประชุม

นพ.สสจ.

มติที่ประชุม

นพ.สสจ.

3. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ถึง
วันที่ 29 กรกฎาคม 2560
4. งบประมาณ ราคากลาง 9,780,000 บาท จากงบประมาณทั้ งสิ้ น
9,810,000 บาท และมีพื้นที่เปูาหมายทั้งหมด 19 แห่ง
รับทราบ
๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)
(1) สถานการณ์ แ ละมาตรการควบคุ ม โรคไข้ เ ลื อ ดออกจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกระดับประเทศ พบผู้ปุวย ๖,๕๓๙ ราย อัตราปุวย
๙.๙๙ ต่อแสนประชากร จานวนผู้ ปุว ยตาย ๗ ราย จังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่ ๑
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ พบผู้ปุวย จานวน ๒๙ ราย คิดเป็น
อัตราปุวย ๘.๓๐ ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้ปุวยเสียชีวิต อาเภอที่มีอัตราปุวยมากที่สุด ได้แก่
๑) อาเภอดอนตาล ๓๑.๗๒ ต่อแสนประชากร 2) อาเภอเมืองมุกดาหาร ๘.๙๑ ต่อแสน
ประชากร 3) อาเภอดงหลวง ๒.๕๙ ต่อแสนประชากร 4) อาเภอนิคมคาสร้อย ๒.๒๖ ต่อ
แสนประชากร 5) อาเภอคาชะอี ๒.๑๐ ต่อแสนประชากร ส่ วนอาเภอหว้านใหญ่และ
อาเภอหนองสูงยังไม่มีรายงานพบผู้ปุวยสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกสามารถควบคุม
โรคได้ไม่มีการระบาดเป็นวงกว้าง มาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดมุกดาหาร ปี
๒๕๖๐ ดังนี้
1. มาตรการในการเปิด EOC
2. ด้านการควบคุมโรคตามมาตรการ ๓-๓-๑ ,๗,๑๔ คือ 1) แจ้งสถานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่ทราบภายใน ๓ ชั่วโมงเมื่อพบผู้ปุวย 2) สอบสวนโรคและกาจัดลูกน้า
รอบบ้านผู้ปุวยรัศมี ๑๐๐ เมตร ภายใน ๓ ชั่วโมง 3) พ่นสารเคมีกาจัดยุง รัศมี ๑๐๐
เมตร ภายใน ๑ วัน และ ๑๐๐ % ทุกหลังคาเรือน ภายใน Day ๗ 4) ดัชนีลูกน้ายุงลาย
เป็น ๐ ภายใน ๗ วัน และต่อเนื่อง ๒๘ วัน หลังพบผู้ปุวยรายแรก 5) ไม่พบผู้ปุวยรายใหม่
หลัง ๑๔ วัน และไม่เกิด G๒ ภายใน ๒๘ วัน
แนวทางขอความร่วมมือ ดังนี้
1. ขอการสนับสนุนเรื่องเครื่องพ่น ทรายอะเบท น้ายาพ่นหมอควัน น้ามัน
เชื้อเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ขอการสนับสนุนกาลังคนในการลงพื้นที่เพื่อพ่นหมอกควันในช่วงที่เกิดการ
ระบาดและช่วงที่มีการรณรงค์ในหมู่บ้านจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ประชาคมและใช้บทสรุปของประชาคม ในการปูองกันและควบคุมโรค
แบบเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
4. มีผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจนหรือ ผู้ประสานงานเมื่อเกิดการระบาดของโรค
ไข้เลือดออก เพื่อขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ประสานอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน และประชาชน
รับทราบ
(2) สถานการณ์และมาตรการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดมุกดาหาร)
สถานการณ์โ รคพิษสุ นัขบ้าในคนจังหวัดมุกดาหารพบผู้ ปุว ยเสี ยชีวิตเมื่อปี
๒๕๕๓ จานวน ๑ ราย หลังจากนั้นไม่มีรายงานพบผู้ปุวยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า จนถึงปัจจุบัน

๑๔

มติที่ประชุม

มาตรการของการปูองกันโรค ดังนี้
1. ผู้สัมผัสสัตว์ที่ตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้าได้รับวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
ตามแนวทางเวชปฏิบัติทุกราย
2. อ าเภอมี ก ารด าเนิ น การตามแผนปู อ งกั น ควบคุ ม โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ตาม
มาตรการเชิงรุกที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
ประเด็นขอความร่วมมือได้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนิน
โครงการความร่วมมือการรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจาปี ๒๕๖๐ ภายใต้โครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยขอความร่วมมือ ดังนี้
1. จัดทาแผนบูรณาการการเฝูาระวังปูองกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
3. ส่งเสริมนวัตกรรมการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
4. สนับสนุนการจัดทาระบบข้อมูลสุนัข/แมว ในชุมชนท้องถิ่น
รับทราบ

(3) การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดมุกดาหาร (สานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
แทน หน.สนง.ป้องกันฯ
ในรอบ 3 ปี ที่ ผ่ า นมาจั ง หวั ด มุ ก ดาหารยั ง ไม่ มี ก ารประกาศพื้ น ที่ ใ ห้ ค วาม
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เนื่องจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นระดับความรุนแรงอยู่ในระดับที่
องค์กรปกครองส่วนถิ่นสามารถบริหารจัดการได้ จังหวัดมุกดาหารประกาศพื้นที่ให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2556 มีพื้นที่ประสบภัย 7 อาเภอ 48
ตาบล 413 หมู่บ้าน และ 8 ชุมชน เนื่องจากปัจจุบันสภาพน้าในอ่างมีปริมาณต่ากว่าปี
2559 ถึง 5.89 % 4.88 ล้าน ลบ.ม. อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เสี่ยงภัยได้ เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้น จังหวัดมุกดาหารได้ดาเนินการ
ดังนี้
1. แจ้งอาเภอสารวจตรวจสอบหมู่บ้านที่ยังไม่มีระบบประปาหมู่บ้าน สารวจ
ความต้องการเปุาล้างบ่อบาดาล สารวจข้อมูลถังน้ากลางหมู่บ้าน ข้อมูลความจาเป็นในการ
จัดทาฝายชะลอน้า และข้อมูลอื่นที่มีความจาเป็นพร้อมทั้งปรับปรุงแผนปฏิบัติการปูองกัน
และแก้ปัญหาภัยแล้ง
2. ส ารวจปรั บ ปรุ ง ฐานข้ อ มู ล และจั ด เตรี ย มเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร พร้ อ ม
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหากได้รับการร้องขอ
3. ก าหนดจั ด ประชุ ม คณะกรรมการกองอ านวยการปู อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเตรียมการปูองกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง
และเพื่อรับทราบข้อสั่งการขอของระทรวงมหาดไทย
4. จัดเจ้าหน้า ที่เฝูาระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมทั้งกาชับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเฝูาระวังและติดตามสถานการณ์ตลอด ๒๔ ชั่วโมงและมีการแจ้งเตือนภัยเป็นระยะ
มติที่ประชุม
รับทราบ

๑๕

พัฒนาการจังหวัด

มติที่ประชุม
ประธาน

(4) 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
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 และได้มอบให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารเป็น
ฝุายเลขานุการ การแก้ไขปัญหาตามกรอบการช่วยเหลือจากสภาพปัญหา ๔ ด้าน มีส่วน
ราชการรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านยารักษาโรค สานักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นเจ้าภาพหลัก
2. ด้านอาหาร (อาชีพและรายได้) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นเจ้าภาพหลัก
3. ด้านเครื่องนุ่งห่ม สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เป็นเจ้าภาพหลัก
4. ด้านที่อยู่อาศัย สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เป็นเจ้าภาพหลัก
ผลการดาเนินงานรอบเดือนมีนาคม 2560 ดังนี้
1. วันที่ 14 มีนาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารอนุมัติเงินกองทุน
ช่วยผู้ยากจน เจ็บปุวย พิการ อนาถา (ด้านอาหาร) เพื่อส่งเสริมอาชีพครัวเรือนเปูาหมาย
จานวน 25 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง ๗ อาเภอ เป็นเงิน 158,960 บาท
2. ส่วนราชการ กาชาด อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่
สานักงานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน เยี่ยม/ให้กาลังใจครัวเรือน
สถานะทางการเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ยากจน เจ็บปุวย พิการ อนาถา จังหวัด
มุกดาหาร จานวนทั้งสิ้น 119,739.51 บาท
รับทราบ
๓.4 เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(๑) การทอดผ้ า ปุ า สมทบกองทุ น พั ฒ นาเด็ ก ชนบท ในพระราชู ป ถั ม ภ์ ส มเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจาปี 2560 (สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
(2) รายงานยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
(3) การเลือกซื้อเนื้อสัตว์จากเขียงเนื้อสะอาดและนาสัตว์เข้าไปฆ่าในโรงฆ่าสัตว์
(สานักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร)
(4) รายงานภาวะเศรษฐกิจ การคลั งจั ง หวั ดมุ ก ดาหาร เดือ นมกราคม 2560
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
(5) สรุปสภาวะการค้าชายแดนไทยกับ สปป.ลาว ด้านจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ 2560 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)

๑๖

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

พาณิชย์จังหวัด

(6) สรุ ปรายงานสถิติการเกิดอุบั ติเหตุทางถนน ประจาเดือนกุมภาพั นธ์ 2560
(สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ
เรื่องอื่นๆ
4.1 งาน “มุกดาหาร เทรดแฟร์ (Mukdahan Trad Faris)” งาน “Mini Trade Fairs &
Business Matching : 1st Phetsamutkhiri” และงาน “Mini Trade Fairs and
Business Matching” (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
จังหวัดมุกดาหารโดยสานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหารกาหนดจัดงาน “มุกดาหาร
เทรดแฟร์” ระหว่างวันที่ 3 - 7 เมษายน 2560 ณ จังหวัดมุกดาหาร มีกาหนดการ ดังนี้

วันที่ 3 เมษายน 2560
09.00 - 10.00 น.
10.00 - 10.30 น.

ผู้เข้าร่วมสัมมนาเจรจาธุรกิจลงทะเบียน โรงแรมพลอย
พิธีเปิดงาน “Mini Trade Fairs and Business Matching”
โดยพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี /พาณิชย์จังหวัด สมุทรสาคร กล่าวรายงาน
พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธีเปิด
10.30 - 12.00 น.
- เสวนา เรื่อง กฎระเบียบและโอกาสทางการค้า การงลงทุนของ สปป.ลาว
โดย หัวหน้าแผนกและอุตสาหกรรมและพาณิชย์แขวงสะหวันนะเขต /แขวง
คาม่วน/และแขวงจาปาสัก
- พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ดาเนินการเสวนา
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.30 น.
ผู้ประกอบการ เจรจาธุรกิจ
พิธีเปิดงาน “มุกดาหาร เทรดแฟร์ (Mukdahan Trad Faris)”
16.00 - 17.00 น.
ลงทะเบียน
17.00 - 17.10 น.
- พิธิกรกล่าวต้อนรับผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมงาน
- แนะนาบุคคลสาคัญที่เข้าร่วมพิธีเปิด
17.10 - 17.20 น.
ชมการแสดง 2 ชุด
17.20 – 18.00 น.
- พาณิชย์จังหวัดมุกดาหารกล่าวรายงาน
- นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวเปิดงาน
- พิธีกร เชิญบุคคลสาคัญขึ้นบนเวที ร่วมพิธีเปิดงาน
- พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร มอบ ของที่ระลึก ท่าน ผวจ.
- ผวจ.มอบของที่ระลึก ผู้แทนแขวงสะหวันนะเขต/คาม่วน/จาปาสัก/
ประธานหอการค้า/ประธานสภาอุตสาหกรรม/นายกสมาคมอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
- ประธานและคณะ เยี่ยมผู้ประกอบการและชมสินค้า
พิธีเปิดงาน “Mini Trade Fairs & Business Matching : 1st Phetsamutkhiri”
18.00
นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานพิธีเปิด
เดินทางมาถึงบริเวณงาน
18.00 - 18.00 น.
- พิธิกรกล่าวต้อนรับผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมงาน
- แนะนาบุคคลสาคัญที่เข้าร่วมพิธีเปิด

๑๗
18.10 - 18.20 น.
18.20 – 19.00 น.

ชมการแสดง 1 ชุด
- พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวรายงาน
- ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวเปิดงาน
- พิธีกรเชิญบุคคลสาคัญขึ้นบนเวที ร่วมพิธีเปิดงาน
- พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีมอบของที่ระลึกแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด
มุกดาหาร
- ประธานและคณะเยี่ยมผู้ประกอบการและชมสินค้า
19.00 – 21.00 น.
ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับคณะเจรจาธุรกิจ ณ ห้องพลอยพาเลซ โรงแรมพลอย
พาเลซ อาเภอเมืองมุกดาหาร (VIP จังหวัดมุกดาหาร 20 คน )
พิธีเปิด การเจรจาประชุมสัมมนาและเจรจาธุรกิจ (Meeting & Business Matching)
และลงนามความร่วมมือธุรกิจ
วันที่ 4 เมษายน 2560
08.00 - 09.00 น.
- ลงทะเบียน
09.00 - 09.30 น.
- พิธีกล่าวต้อนรับ แขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมเจรจาธุรกิจ
- พาณิชย์จังหวัดมุกดาหารกล่าวรายงาน และสรุปผลการเจรจาธุรกิจ
- นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวแสดงความยินดี
และเปิดงาน
09.30 - 11.00 น.
- พิธีลงนามความร่วมมือทางธุรกิจ โดยมีผู้แทนทั้งสามแขวงและพาณิชย์
จังหวัดมุกดาหาร ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร เป็นสักขีพยาน
- ผู้แทนทั้งสามแขวง กล่าวแสดงความยินดี/ พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
กล่าวปิดงาน /ดื่มแสดงความยินดี/ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก /เดินทางกลับ
โดยสวัสดิภาพ
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.2 ปฏิทินงานสาคัญประจาเดือนเมษายน 2560

ประธาน
ที่
1

2

วัน/เดือน/ปี
4 เมษายน 2560

6 เมษายน 2560

ชื่องาน
โครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทาบุญ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ
จังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒560
พิธีทอดผ้าปุาสมทบกองทุนพัฒนาเด็ก
ชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจาปี 2560
พิ ธี วั น พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟู า
จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ์

สถานที่
วัดคาแสนสุข
บ้านคาสร้อย
ตาบลนิคมคาสร้อย
อาเภอนิคมคาสร้อย
วัดศรีมงคลใต้ (พระอาราม
หลวง) ตาบลมุกดาหาร
อาเภอเมืองมุกดาหาร

หน่วยงาน
สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด
ส า นั ก ง า น พั ฒ น า
ชุมชนจังหวัด

ห้องแก้วมุกดา
สานักงานจังหวัด
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

๑๘
3

4

5

19 เมษายน 2560

โครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทาบุญ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ
จังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒560
20 เมษายน 2560 โครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัด
มุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
21 เมษายน 2560 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
พื้นที่อาเภอนิคมคาสร้อย

6

25 เมษายน 2560

7

ทุกเช้าวันศุกร์
ของแต่ละสัปดาห์
มติที่ประชุม

พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช
กิจกรรมตักบาตรเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วัดศรีมงคลใต้ (พระอาราม
หลวง) ตาบลมุกดาหาร
อาเภอเมืองมุกดาหาร

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
ตาบลหนองสูงใต้
อาเภอหนองสูง

ที่ทาการปกครอง
จังหวัด

บ้านด่านมน
ตาบลนิคมคาสร้อย
อาเภอนิคมคาสร้อย
ห้องแก้วมุกดา
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ริมเขื่อนแม่น้าโขง
บริเวณหน้าวัดศรีบุญเรือง
อาเภอเมืองมุกดาหาร

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
สานักงานจังหวัด
สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด

รับทราบ

มติที่ประชุม

4.3 กาหนดการประชุม กรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/๒๕60
กาหนดการประชุม กรมการจั งหวัด มุกดาหาร และหั ว หน้า ส่ ว นราชการประจ า
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/๒๕60 วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน ๒๕60 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑2.๐๐ น.

แทน หน.สนจ.

ลงชื่อ
(นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

