รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 4/๒๕60
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน ๒๕60
ณ ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายนพดล ไพฑูรย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. ร.ต.อ.พิชิต อวนพล
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
4. นายประพาส หนูเจริญ
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
5. ร.ต.ท.มนตรี ทุมนัส
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
6. นายสมเพชร สร้อยสระคู
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
7. นายสังสรรค์ อุ่นคา
แทนหัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
8. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
9. นายกฤษฎิพงศ์ อร่ามรุ่งทรัพย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
10. นายปรีชา เจริญยศ
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
11. นายวีระพล เทพากรณ์
แทนหัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
12. นายธนาคม ไหลเจริญกิจ
แทนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
13. ว่าที่ ร.ต.เอกวัฒนา คงคาน้อย แทนนายอาเภอเมืองมุกดาหาร
14. นายพรชัย พุดซ้อน
นายอาเภอคาชะอี
15. นายอาคม พูศรีสม
แทนนายอาเภอดอนตาล
16. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
17. นายปิติณัช นิธิศธานี
นายอาเภอดงหลวง
18. นายสมใจ ธรรมบุตร
แทนนายอาเภอหว้านใหญ่
19. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
นายอาเภอหนองสูง
20. นางสาวบุญเตรียม คาถา
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
21. นายธนิตพล สุกใส
แทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
22. นางศรัญญา ศรพรม
แทนผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
23. นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
24. นายทรงศิลป์ ประสีระเก
แทนจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
25. นางนิษฐา บุญจันทร์
แทนประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
26. นางสาวสุกัลยา แก้วสม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
27. นางนุชาดา สายโกสีย์
แทนผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
28. นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
29. นายบัญชา ผลานุวงษ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
30. นายปิยพงศ์ นาโสก
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
31. นายเชิดชัย อาจวิชัย
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ ๗๒
32. นางอรนุช บุตะเขียว
แทนผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
33. นางเอียมจิตร ดวงแก้ว
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
34. นางสาวรวีวรรณ แสนสวาสดิ์
ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดมุกดาหาร
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นางพรอุมา หมอยา
นางปุญชรัสม์ สินศักดิ์ชัย
นายชวการ มาฆะวงศ์
นางสาวศิริพร เจนศิริสกุล
นายยุคลธร รัตนานนท์
นายพรโรจน์ ยลพล
นายจรูญ เหง่าลา
ว่าที่ ร.ต.พิเชษฐ์ แก้วจินดา
นายจิรวัฒนชัย วรโรจน์พลาธิป
นายชัชวาล ราชขันธ์
พล.ต.ต.อภิชิต เทียนเพิ่มพูล
พ.ต.ต.อุดร ชาวแขก
พ.ต.อ.จตุรงค์ เปรมศิริ
นางอรนุช ยลพล
นายวงพล กงนก
นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร
นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์
ว่าที่ พ.ต.ศักดิ์ระพี แพร่งสุวรรณ
นางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน
นายไพฑูรย์ สุขต่าย
นายอุทัย ศรีทานันท์
นายพิชัย โพธิโสภา
นายสมพร อาษาดี
นายอาทิตย์ หาญสุรีย์
นางสาวอัจฉราพร ซาชุม
นายนิคม ณ สงขลา
นางสาวทิพย์ทอง วงษ์ศรีแก้ว
นายสุทธิกาล ภูแด่น
นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข
นายพิทักษ์ เมืองโคตร
นายวสันต์ นิสัยมั่น
นายเจริญ ศรีสุวงศ์
นายประยูร ดังก้อง
นายประยูร ดังก้อง
นายสารวย โพธิ์ไทรย์
นางพัชรพร สุวรรณไตรย์
นางสุรีพร แก้วโคกกลาง
นางสาววัชราภรณ์ ผิวขา
นางสาวพรทิรา ยืนยง

คลังจังหวัดมุกดาหาร
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
แทนนายด่านศุลกากรมุกดาหาร
ผู้อานวยการ คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
แทน ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
แทน ผกก.10 กองบังคับการตารวจน้า
แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทนประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.โครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดมุกดาหาร
แทนหัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
แทน ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
แทนหัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.อุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
แทนผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
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75. นายเรือง สุพร
76. นายสรรเพชญ ม่วงมาลี
77. นายอนน บุญกระสาน
78. นายวิชัย พลอยกลม
79. นายเดชา แสงสุวรรณ
80. นางสาวจริยา ถานัน
81. นายสุหฤทธิ์ ชาญวนังกูร
82. นางสาวศรุดา นรสิงห์
83. ร.ต.เกษมสัน พรหมพินิจ
84. ร.ต.ปัญญา ศรีน้อย
85. เรือเอกประวิทย์ โชนุพันธ์
86. นายคายืน วงศ์ชาลี
87. นางจิดาภา แก่นนาคา
88. นายอินใจ วงค์รัตนเสถียร
89. นายสามารถ สุมนารถ
90. นางรัชดาวัลย์ สมโภชน์พงศ์
91. นายพรพนา แสงการุณ
92. นางสาวบงกช สัจจานิตย์
93. นายฉัตรชัย เฉลิมช่วง
94. นางสาวจริญญา วันทาวงศ์
95. นางสาววิมล กลางประพันธ์
96. นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม
97. นางศิริพร เศษแสงศรี
98. นายจิรพล ทองเพิ่ม
99. นายสุริยล ยุทธิวัส
100.นายพิเชษฐ์ สุขสบาย
101.นายประนม รัชอินทร์
102.นายประวัติ ทานะมัย
103.นายชาคริต นาควิเชียร
104.นายสุพจน์ สุอริยพงษ์
105.นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์
106.นายชานนท์ คงพูลเพิ่ม
107.นางนิตยา สุคาภา
108.นายสมชาย เลาหพัชรินทร์
109.นางบุญญสรณ์ บุญโสม
110.นางสาวธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี

ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.กกล.รส.จว.มห.
แทน ผบ.นพค.24
แทน ผบ.หมู่เรือที่ 3 นรข.
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จังหวัดมุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
แทนวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
แทนหัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
แทนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
ป่าไม้จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
หัวหน้าด่านป่าไม้มุกดาหาร
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทนนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทนประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
แทนประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
นักวิเทศสัมพันธ์ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
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ผู้ไม่มาประชุม
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายรณรงค์ นครจินดา)
2. ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
3. ผู้อานวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดมุกดาหาร
4. ผู้อานวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
5. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
6. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
7. ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 234
8. หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
9. หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
10. โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
11. ผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
12. ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
13. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารการศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14. ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการครูฯ จังหวัดมุกดาหาร (สกสค.จังหวัดมุกดาหาร)
15. หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
16. ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
17. สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
18. ผอ.รมน.จว.มห. (ท.)
19. รองประธาน ก.ธ.จ.มุกดาหาร
20. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
21. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มน้าฯ
22. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
23. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
24. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
25. นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
26. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
27. นายกสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
28. 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. พิธีมอบโล่การคัดเลือกบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ ตามพระราชดารัส
พระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ส านักงานวัฒ นธรรมจังหวั ด
มุกดาหาร)
ด้วยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ได้ จั ด การคั ด เลื อ กบุ ค คลต้ น แบบตามคุ ณ ธรรม ๙ ประการ ตามพระราชด ารั ส
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้โครงการตามรอยคุณธรรม
รัช กาลที่ ๙ และเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐ จังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ

๕
พ.ศ.๒๕๖๐ จ านวน ๓ ประเภท โดยมีผู้ ส่ งผลงานเข้ ารับการคัดเลือก จานวน ๗ คน
ซึ่งคณะกรรมการได้ดาเนินการคัดเลือกแล้ว ดังนี้
1) ประเภทเยาวชน จานวน ๒ คน
๑.1) นางสาวพัชราภรณ์ ป้อมหิน นักเรียนโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
ส่งผลงานด้านหวังดีมีเมตตา
1.2) นายณัฐศักดิ์ คนซื่อ
นักเรียนโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
ส่งผลงานด้านการรู้รักสามัคคี
2) ประเภทประชาชนทั่วไป จานวน ๕ คน
2.1) นายวิจิตร คุณพูล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาอุดม
ส่งผลงานด้านเสริมสร้างความดี
๒.2) นางหยาดทิพย์ ซีซอง
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนาอุดม
ส่งผลงานด้านหวังดีมีเมตตา
2.3) นางอุษากร พนาสิทธิ์
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบารุงพงศ์อุปถัมภ์
ส่งผลงานด้านความพากเพียรอดทน
2.4) นางอาลัย จันทร์กระจ่าง
ครู ช านาญการพิ เ ศษ โรงเรี ย นหนองสู ง
สามัคคีวิทยา
ส่งผลงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง
2.5) นางอภัญญา หารสูงเนิน
ครู ช านาญการพิ เ ศษ โรงเรี ย นหนองสู ง
สามัคคีวิทยา
ส่งผลงานด้านซื่อสัตย์สุจริต
2. พิ ธี ม อบเกี ย รติ บั ต รแก่ อ าเภอที่ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านลดอั ต ราการเสี ย ชี วิ ต จาก
อุบัติเหตุทางถนนของประชาชนเป็น “ศูนย์” และผู้ให้การสนับสนุนในการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 (สานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่จั งหวัดมุกดาหาร ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบั ติการร่ วมป้องกั นและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕60 ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน 2560
โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการลดการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตให้
เหลือน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ภายใต้ชื่อการรณรงค์ว่า “ขับรถมีน้าใจ รักษาวินัยจราจร”
จังหวัดมุกดาหาร ได้พิจารณาอาเภอที่ มีผลการปฏิบัติงานลดอัตราการเสี ยชีวิตของ
ประชาชนเป็น “ศูนย์” ในการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ.2560 เพื่อมอบเกียรติบัตรให้ ดังนี้
1) อาเภอคาชะอี
2) อาเภอหนองสูง
3) อาเภอดงหลวง
4) อาเภอหว้านใหญ่
ศูนย์ อานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) จังหวัดมุกดาหาร ได้รับการ
สนับสนุนสิ่งของเยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 ในพื้นที่ทั้ง 7 อาเภอ
จากหน่วยงานราชการ/ห้าง/บริษัท/ร้านค้าต่างๆ จึงเห็ นควรมอบเกียรติบัตรให้ แก่
หน่วยงานราชการ/ห้าง/บริษัท/ร้านค้า จานวน 12 แห่ง ดังนี้

๖
1) สานักงานคณะกรรมการกากับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
จังหวัดมุกดาหาร (คปภ.)
2) ธนาคารออมสิน สาขามุกดาหาร
3) ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) สาขามุกดาหาร
4) บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด สาขามุกดาหาร
5) บริษัท มิตรศิลป์ วิน จากัด
6) บริษัท เสริมสุข จากัด สาขามุกดาหาร
7) บริษัท สหเรือง จากัด
8) ห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส สาขามุกดาหาร
9) ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี สาขามุกดาหาร
10) ห้างสรรพสินค้า แมคโคร สาขามุกดาหาร
11) ชมรมประกันภัยจังหวัดมุกดาหาร
12) สโมสรโรตารีเมืองมุกดาหาร
3. กล่ า วขอบคุ ณ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการในการทอดผ้ า ป่ า สมทบกองทุ น พั ฒ นา
เด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจาปี 2560 (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากร
ในสั ง กั ด ที่ ไ ด้ ร่ ว มบริ จ าคเงิ น ในการ ทอดผ้ า ป่ า สมทบกองทุ น พั ฒ นาเด็ ก ชนบท
ในพระราชู ปถั มภ์ สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี ประจาปี 2560
เพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลางและกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด
มุกดาหาร เพื่อน าไปช่วยเหลื อเด็กก่อนวัยเรียนอายุ ตั้งแต่แรกเกิดถึ งหกปี ที่ ครอบครั ว
มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่ เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ณ วัดศรีมงคลใต้
(พระอารามหลวง) ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร จั งหวัดมุก ดาหาร โดยมีเงิ น
บริ จ าคทั้ ง หมด 145,320 บาท (หนึ่ ง แสนสี่ ห มื่ น ห้ า พั น สามร้ อ ยยี่ สิ บ บาทถ้ ว น)
หั ก ค่ า ใช้จ่ า ย 25,828 บาท (สองหมื่ น ห้ า พั น แปดร้ อ ยยี่ สิ บ แปดบาทถ้ ว น) คงเหลื อ
เข้าบัญชีกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดมุกดาหาร จานวน 119,482 บาท (หนึ่งแสน
หนึ่งหมืน่ เก้าพันสี่ร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
- หัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งเดิม
ที่
1 ร้อยตารวจเอก พิชิต อวนพล อัยการผู้เชี่ยวชาญสานักงานอัยการภาค 4
รั ก ษาการในต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ด คดี
เยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
2 นายประพาส หนูเจริญ
อัยการผู้เชี่ยวชาญสานักงานอัยการภาค 4
รั ก ษาการในต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ด
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดนครพนม

ตาแหน่งใหม่
อั ย การผู้ เ ชี่ ย วชาญส านั ก งานอั ย การ
ภาค 4 รั กษาการในต าแหน่งอั ยการ
จังหวัดมุกดาหาร
อั ย การผู้ เ ชี่ ย วชาญส านั ก งานอั ย การ
ภาค 4 รั กษาการในต าแหน่งอั ยการ
จั ง หวั ด คดี เ ยาวชนและครอบครั ว
จังหวัดมุกดาหาร

๗
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
3 ร้อยตารวจโท มนตรี ทุมนัส

4

นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์

ตาแหน่งเดิม

ตาแหน่งใหม่

อั ย การจั ง หวั ด ประจ าส านั ก งานอั ย การ อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการ
สูงสุดสานักงานอัยการจังหวัดนครพนม
สูงสุดรักษาการในตาแหน่งอัยการจังหวัด
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
สานักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

มติที่ประชุม

รับทราบ

มติที่ประชุม

๑.๒ การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕60 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
แทน หน.สนจ.
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

คลังจังหวัด

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/๒๕60 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม ๒๕60
รายงานการประชุมมีจานวน 18 หน้า ฝ่ายเลขานุการได้ลงรายงานการประชุม
ในเว็ บ ไซต์ www.mukdahan.go.th และได้ จั ด ส่ ง รายงานการประชุ ม ทาง Email:
mukdahan_gov@hotmail.com แล้ว ไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/๒๕60 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม ๒๕60
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 าหนดเป้า หมายการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แยกรายไตรมาส ดังนี้
ลงทุน

งบประจา

ภาพรวม

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

87

98

96

๘

งบประจา

ผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
%
ลาดับการ
ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2560
เป้าหมาย
เบิกจ่าย
(เม.ย.60)
(ประเทศ)
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
1,237.04
879.86
72.58
62
28

งบลงทุน

1,386.79

726.78

52.41

48

38

รวม

2,623.83

1,624.64

61.92

59

43

รายการ

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

ประธาน

เบิกจ่าย
ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2560
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
64.38
17.74
27.56

%
เป้าหมาย
(เม.ย.60)

ลาดับการ
เบิกจ่าย
(ประเทศ)

62

73

งบลงทุน

165.71

18.46

11.14

48

66

รวม

230.09

36.20

15.73

59

71

3. กระทรวงการคลังกาหนดหลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ตามหนั งสื อกระทรวงการคลั ง ด่ว นที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 42 ลงวันที่ 30 มีนาคม
2560 ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2552-2559 กรณีมีหนี้ผูกพัน
และกรณีไม่มีหนี้ผูกพันทุกรายการต่อไปได้ ถึงวันทาการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2560
ยกเว้น 1) เงิน งบประมาณปี พ.ศ. 2555-2558 รายการที่อนุมัติให้ขยายระยะเวลา
ก่อหนี้ผูกพันถึงวันทาการสุดท้าย ของเดือนมีนาคม 2560 2) เงินกู้จากต่างประเทศ ปี
พ.ศ. 2558 3) กระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก เมื่อปีพ.ศ. 2559
4. ค่าธรรมเนียมการรับชาระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต)
ดังนี้ 1) การรับชาระเงินด้วยบัตรเดบิต ส่วนราชการไม่ต้องชาระค่าธรรมเนียมใดๆให้แก่
ธนาคารที่วางอุปกรณ์ ค่าธรรมเนียมให้เบิกจากงบประมาณของกรมบัญชีกลาง 2) การรับ
ชาระเงินด้วยบัตรเครดิต ค่าธรรมเนียมให้เบิกจากเงินงบประมาณของส่วนราชการ
การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ของจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ยั ง ไม่ ต รงตามเป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ จึ ง ขอความร่ ว มมื อ ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงาน ที่ ไ ด้ รั บ
การจั ดสรรงบประมาณ เร่งรัดการดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้ ทันตาม
กาหนด โดยเฉพาะงบประมาณเพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่เป็นงบลงทุนที่ยัง
ไม่ ส ามารถลงนามในสั ญ ญา ภายในวั น ที่ 25 เมษายน 2560 นั้ น ขณะนี้
กระทรวงมหาดไทยกาลังสารวจแต่ละจังหวัดว่าดาเนินการอยู่ในขั้นตอนใด โดยให้รอดู

๙
ความชัดเจนจากสานักงบประมาณอีกครั้ง ทั้งนี้ ให้หน่วยงานดาเนินการไปพลางก่อนแต่
อย่าเพิ่งลงนามในสัญญา
มติที่ประชุม

รับทราบ
(2) โครงการลงทะเบี ยนเพื่อ สวั สดิก ารแห่ง รั ฐ (ลงทะเบี ยนผู้มีร ายได้น้ อย)
ปี 2560 (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่รัฐบาลได้จัดทาโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 และ
เปิ ดลงทะเบี ย น ณ หน่ว ยรับ ลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 15 พฤษภาคม
2560 โดยจานวนผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของจังหวัดมุกดาหาร สรุปได้ ดังนี้
ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2560

คลังจังหวัด

หน่วยงานที่รับ
ลงทะเบียน
ธ.ก.ส.
ธ.ออมสิน
ธ.กรุงไทย
สนง.คลังจังหวัดมุกดาหาร
รวม
มติที่ประชุม

อุตสาหกรรมจังหวัด

จานวนผู้ลงทะเบียน วันที่
25 เม.ย.60
3,611
566
218
54
4,449

จานวนผู้ลงทะเบียนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 3 - 25 เม.ย.60
55,989
10,456
3,821
1,173
71,439

รับทราบ
(3) แนวทางการด าเนิ น งานกองทุ น พั ฒ นาเอสเอ็ ม อี ต ามแนวประชารั ฐ
(สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร)
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 17 มกราคม 2560 เห็ น ชอบการจั ด ตั้ ง
กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวงเงิน 20,000 ล้านบาท โดยเป็นกองทุน
ภายใต้พระราชบัญญัติเงินทุนหมุนเวียนของกระทรวงการคลัง โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเป็นทุนช่วยเหลือสนับสนุน SMEs ให้มีการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรม
ที่มีมูลค่าสูงตามยุทธศาสตร์ช าติและยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศที่สอดคล้ องตาม
นโยบาย Thailand 4.0
1.2 เพื่ อ เป็น กองทุน ที่ จ ะช่ ว ยเติ ม เต็ ม ให้ SMEs ที่ มี อุ ป สรรคไม่ส ามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนปกติได้มีเงินทุนที่จะสามารถพัฒนาธุรกิจ ให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะ
เข้าสู่ระบบการเงินปกติของสถาบันการเงินเอกชนได้ ซึ่งจะทาให้ SMEs เป็นฐานการ
สร้างรายได้และฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ
1.3 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและยกระดับให้เป็นประเทศที่มีรายได้
สูงโดยเน้ นการสร้ างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายใน (Local economy) ตาม
หลักการ Thailand 4.0
2. ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาเอสเอ็ ม อี ต ามแนวประชารั ฐ ซึ่ ง มี
นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร
กองทุน พัฒ นาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ได้ มีคาสั่ งที่ 1/ 2560 เรื่องการแต่งตั้ ง

๑๐

มติที่ประชุม

คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ลงวันที่
29 มี น าคม 2560 แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการฯ ที่ ต้ อ งด าเนิ น การในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
มุกดาหาร 2 คณะ ได้แก่
2.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนว
ประชารัฐประจาจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย
เป็นประธาน อุตสาหกรรมจังหวัดเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ผู้แทนธนาคารพัฒนา
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มแห่ ง ประเทศไทย เป็ น อนุ ก รรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ มีอานาจหน้าที่ พิจารณา กลั่นกรอง คัดเลือก และวิเคราะห์เอสเอ็มอี
ที่มีศักยภาพที่ขอรับความช่วยเหลือตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหาร
ประกาศกาหนดอนุมัติการให้กหู้ รือร่วมลงทุน
2.2 คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิเคราะห์เอสเอ็มอีทางการเงินประจา
จังหวัด มีอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นประธาน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ผู้แทนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม แห่ งประเทศไทย เป็นอนุกรรมการและผู้ ช่ว ยเลขานุการ
มีอานาจ กลั่นกรอง และวิเคราะห์เอสเอ็มอีที่ขอรับความช่วยเหลือ เพื่อพิจารณาวงเงิน
ให้กู้หรือร่วมลงทุนที่สมควรอนุมัติในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
3. การกาหนดธุรกิจเป้าหมายของจังหวัดที่ขอรับการสนับสนุน ประกอบด้วย
๓ ส่วน ดังนี้
3.1 ส่วนที่ 1 พิจารณาคัดเลือกกลุ่มธุรกิจ 10 S-Curve ที่จังหวัดต้องการ
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุน ตามนโยบายของรั ฐ บาลที่ ต้ อ งการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ให้สอดรับกับกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย
3.2 ส่วนที่ 2 พิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตร์/ Custer/Sector เป้าหมาย
ที่เหมาะสมในการสนับสนุน โดยพิจารณาจากยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์
จั ง ห วั ด ที่ เป็ น ยุ ท ธ ศาส ตร์ ด้ านเ ศรษ ฐ กิ จ เนื่ อ งจา กกอ งทุ น นี้ มี เ พื่ อ ก ระตุ้ น
(Local Economy) ที่เน้นการเติบโตของภาคธุรกิจ
3.3 ส่ ว นที่ 3 พิ จ ารณาคั ด เลื อ กแผนงาน/โครงการพื้ น ที่ เ ป้ า หมาย
(Specific/Supply Chain/Area/Agenda)
4. กรอบวงเงินและเป้าหมายการให้ความช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนเอสเอ็มอี
จังหวัดมุกดาหารได้รับอนุมัติวงเงิน 186 ล้านบาท จัดสรรวงเงินสินเชื่อให้รายละไม่เกิน
3,000,000 บาท ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี
ทั้งนี้ จะได้มีการประชุมพิจารณากาหนดประเภทกิจการจังหวัดมุกดาหารที่จะ
ให้การส่งเสริมและให้สินเชื่อจากกองทุนฯ ในวันที่ 28 เมษายน 2560
รับทราบ

(4) สรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ง านป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนช่ ว งเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. 2560 (สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
มุกดาหาร)
แทน หน.สนง.ป้องกันฯ
ตามที่ จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕60 ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน 2560 สรุปผล
การปฏิบัติงาน ดังนี้

๑๑
1. เกิดอุบัติเหตุ จานวน 33 ครั้ง ในพื้นที่ 7 อาเภอ
2. ผู้บาดเจ็บ(Admit) จานวน 30 ราย
3. ผู้เสียชีวิต จานวน 5 ราย
4. สาเหตุจากการเกิด อุบัติเหตุสูงสุด คือ เมาสุ รา ขับรถด้วยความเร็ว เกิน
กาหนด
ประธาน

มติที่ประชุม

พม.จังหวัด

5. ประเภทยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุสูงสุด คือ มอเตอร์ไซค์
ตามนโยบายสาคัญของรัฐบาล Safety Thailand กาหนดมาตรการ 4ห้าม
2 ต้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดย 4 ห้าม ได้แก่ ห้ามขับรถ
เร็ว ห้ามเมาแล้ว ขับ ห้ามโทรแล้ว ขับรถ และง่ว งห้ามขับ ส่ว น 2 ต้อง ได้แก่ ต้องสวม
หมวกนิรภัยและต้องคาดเข็มขัดนิรภัย ทั้งนี้ การสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย
ขอให้ทุกหน่วยงานกวดขันและเน้น ย้าบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติเพื่อ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
ประชาชน สาหรับจังหวัดมุกดาหารจะได้เชิญประชุมศูนย์อานวยการความปลอดภัยทาง
ถนน เพื่อวิเคราะห์ สรุปผลการดาเนินการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อหาสาเหตุและ
แนวทางแก้ไขในระยะยาวต่อไป
รับทราบ
3.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
(1) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (สานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
จาก ๑ ปี เป็ น ๓ ปี เ พิ่ ม วงเงิ น อุ ด หนุ น จาก ๔๐๐บาท เป็ น ๖๐๐ บาทต่ อ เดื อ น
เพื่ อ เป็ น การสร้ า งสวั ส ดิ ก ารขั้ น พื้ น ฐานให้ แ ก่ ค รอบครั ว เด็ ก แรกเกิ ด ที่ ย ากจนและมี
ความเสี่ยงต่อความยากจน ได้มีโอกาสเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานของภาครัฐและทัดเทียม
กับนานาประเทศ โดยข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ จังหวัดมุกดาหารมี จานวน
ผู้ ล งทะเบี ย นทั้ ง หมด ๒,๗๒๒ ราย ผ่ า นการพิ จ ารณาแล้ ว ๒,๓๘๙ ราย อยู่ ร ะหว่ า ง
พิจ ารณา ๓๐๔ ราย ไม่ ได้ รับ พิจ ารณา ๒๙ ราย เนื่ องจากเป็ นผู้ มีสิ ทธิ์ ประกัน สั ง คม,
มีรายได้เฉลี่ยเกิน ๓,๐๐๐ บาท/คน/เดือน หรือเกิน ๓๖,๐๐๐ บาท/คน/ปี โดยบูรณาการ
ร่ว มกับ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร บ้านพั กเด็ กและครอบครัว จั งหวั ด
มุกดาหาร และคลังจังหวัดมุกดาหาร

คลังจังหวัด

มติที่ประชุม

ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่ อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดมีผู้ผ่านการพิจารณาแล้ว
2,398 ราย โดยในจานวนนี้มีผู้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ประมาณ 300 รายคิดเป็น 13%
โดยกรมบัญชีกลางโอนเงินให้ผู้ได้รับการพิจาณานั้น จะเสียค่าธรรมเนียมการโอนต่อครั้ง
ซึ่งจังหวัดมุกดาหารเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 70,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 3 ปีจะเสีย
ค่าใช้จ่ายประมาณ 2,500,000 บาท ในเบื้องต้นสานักงานคลังจังหวัดมุกดาหารได้ขอ
ข้อมูลจากสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร มาคัดกรอง
เป็นรายอาเภอ และให้ทางอาเภอประสานกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขอความร่วมมือผู้ผ่าน
การพิจารณาลงทะเบียนพร้อมเพย์ เพื่อลดค่าธรรมเนียมการโอน
รับทราบ

๑๒

พาณิชย์จังหวัด

มติที่ประชุม

(2) โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดภาระค่าครองชีพประชาชนผู้มีรายได้
น้อย และเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร และสอดคล้องกับ
ยุ ทธศาสตร์ กระทรวงพาณิช ย์ (ยุทธศาสตร์ที่ 4) สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจการค้ า
ภายในประเทศ ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าและบริการที่หลากหลายได้อย่างทั่วถึงด้วยราคาที่
สมเหตุสมผล จึงกาหนดแผนการจัดงานจาหน่ายสินค้าธงฟ้าตามแหล่งชุมชนเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อย และลดค่าครองชีพประชาชน โดยจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
ที่จาเป็นต่อการครองชีพ ในราคาต่ากว่าท้องตลาด ร้อยละ 20-40% มีผู้ประกอบการ
เข้าร่วมจานวน 20 - 30 ราย/ครั้ง จานวน 7 ครั้ง เริ่มเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน
2560 ณ อาเภอเมืองมุกดาหาร อาเภอคาชะอี อาเภอหนองสูง อาเภอดอนตาล อาเภอ
นิคมคาสร้อย อาเภอหว้านใหญ่ และอาเภอดงหลวง โดยบูรณาการการทางานร่วมกันกับ
หน่วยงานในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้ประสบความสาเร็จ
รับทราบ

(3) โครงการจัดงานสัปดาห์วิสาขบูชาอาเซียนสานสัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียน
ในมิติพระพุทธศาสนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดมุกดาหาร)
วัฒนธรรมจังหวัด
จังหวัดมุกดาหารโดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร กาหนดจัด งาน
สัปดาห์วิสาขบู ชาอาเซียนสานสัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียน ในมิติพระพุทธศาสนา
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่ า งวั น ที่ ๙ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ วั ด ศรี บุ ญ เรื อ ง ต าบลศรี บุ ญ เรื อ ง อ าเภอเมื อ งมุ ก ดาหาร จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
โดยมีกาหนดการ ดังนี้
วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ขึ้น ๑๔ ค่า เดือน ๖ ปีระกา
เวลา ๐๘.๓๐ น.
- ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทานองสรภัญญะ
- ชมนิทรรศการวันวิสาขบูชา นิทรรศการโต๊ะหมู่บูชา การสาธิตทาเครื่องสักการะบูชา
- การสาธิตประกอบอาหารและขนมไทยพื้นเมือง ภายในบริเวณวัดศรีบุญเรือง
เวลา ๐๙.๐๐ น.
เริ่มกิจกรรมสาธิตการทาเครื่องสักการบูชา การสาธิตประกอบอาหารและขนมไทยพื้นเมือง
เวลา ๑๐.๓๐ น.
คณะสงฆ์และประชาชนจากแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เดินทางมาถึงวัดศรีบุญเรือง
เวลา ๑๑.๐๐ น.
ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๒.๐๐ น.
คณะผู้แทนภาครัฐ/ภาคประชาชน แขวงสะหวันนะเขต และจังหวัดมุกดาหาร
ร่วมรับประทานอาหาร
เวลา ๑๓.๐๐ น.
– ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีบุญเรือง
– การแสดงสาธิต สวดมนต์ห มู ่ส รรเสริญ พระรัต นตรัย ท านองสรภัญ ญะประเภท
ประชาชน
– การแสดงสาธิตสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทานองสรภัญญะประเภทนักเรียน
เวลา ๑๔.๑๕ น. – ประธานในพิธี (ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร) เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
– ประธานในพิ ธี และผู้ แ ทนแขวงสะหวั น นะเขต ถวายเครื่ อ งสั ก การะพระบรม
สารีริกธาตุ
– ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

๑๓
– วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
– ประธานในพิธี มอบประกาศเกียรติบัตรให้ แก่ส ถานศึกษาและประชาชนที่ให้ การ
สนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรม
– ประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการ
– ประธานในพิธี จุดเทียนส่องธรรม, พระสงฆ์ขึ้นนั่งประจาธรรมาสน์แสดงพระธรรม
เทศนา
– ศาสนพิธีกร อาราธนาศีล, พระสงฆ์ให้ศีล
– ศาสนพิธีกร อาราธนาธรรม
– พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
– ประธานในพิธี ถวายปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ และพระสงฆ์ร่วมพิธี ๒๐ รูป
– พระสงฆ์อนุโมทนา
– ประธานในพิธี กรวดน้ารับพร
พิธีเวียนเทียน
– พระสงฆ์ นาปฏิบัติสมาธิ เจริญจิตภาวนา และนากล่าวคาบูชาดอกไม้ ธูปเทียน
– ประธานฝ่ายสงฆ์ (พระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร) นาคณะสงฆ์ ประธาน
ในพิธี และพุทธศาสนิกชนเวียนประทักษิณาวัตรรอบอุโบสถ และวิหารพระพุทธสิงห์สอง
๓ รอบ
– เสร็จพิธี
วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๖ ปีระกา
ภาคเช้า กิจกรรมทาบุญตักบาตร
เวลา ๐๖.๐๐ น.
– พุทธศาสนิกชนผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีบุญเรือง
เวลา ๐๖.๓๐ น.
– ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– เจ้าหน้าที่ อาราธนาศีล, พระสงฆ์ให้ศีล
– พระสงฆ์สวดถวายพรพระ
เวลา ๐๗.๐๐ น.
– ประธานในพิธี และผู้ร่วมพิธีเข้าประจาโต๊ะทาบุญตักบาตร
– พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต รอบบริเวณภายในวัดศรีบุญเรือง
เวลา ๐๘.๐๐ น.
– ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ ศาลาหอฉันวัดศรีบุญเรือง
– พระสงฆ์อนุโมทนา
– ประธานในพิธี และผู้ร่วมพิธีกรวดน้ารับพร
– เสร็จพิธีภาคเช้า
ภาคค่า กิจกรรมสวดมนต์ทาวัตรเย็น รับฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน
เวลา ๑๘.๐๐ น.
– พุทธศาสนิกชนผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีบุญเรือง
เวลา ๑๘.๑๕ น.
– สวดมนต์ทาวัตรเย็น
เวลา ๑๙.๐๐ น.
– ประธานในพิธี ถวายเครื่องสักการะพระบรมสารีริกธาตุ
– ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– ประธานในพิธี จุดเทียนส่องธรรม
– พระสงฆ์ ขึ้นนั่งประจาธรรมาสน์แสดงพระธรรมเทศนา
– ศาสนพิธีกร อาราธนาศีล, พระสงฆ์ให้ศีล
– ศาสนพิธีกร อาราธนาธรรม
– พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
– ประธานในพิธี ถวายปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์

๑๔
– พระสงฆ์ อนุโมทนา
– ประธานในพิธี และผู้ร่วมพิธีกรวดน้ารับพร
– พระสงฆ์ นาปฏิบัติสมาธิ เจริญจิตภาวนา และนากล่าวคาบูชาดอกไม้ ธูปเทียน
– ประธานฝ่ายสงฆ์ (พระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร) นาคณะสงฆ์
ประธานในพิธี และพุทธศาสนิกชนเวียนประทักษิณาวัตรรอบอุโบสถ และวิหาร
พระพุทธสิงห์สอง ๓ รอบ
– เสร็จพิธี
การแต่งกาย : ผู้ร่วมพิธีแต่งกายชุดสีขาว ชุดปฏิบัติธรรม หรือชุดสุภาพไว้ทุกข์

พิธีเวียนเทียน

หมายเหตุ
มติที่ประชุม

แทน หน.สนจ.

มติที่ประชุม

นพ.สสจ.

รับทราบ
๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)
(1) การเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
ด้ว ยจั ง หวั ด มุ ก ดาหารได้รั บ แจ้ ง จากกรมราชองครั ก ษ์ ว่ า สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่
จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดมุกดาหาร
ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2560 โดย พล.อ.คณิต เพิ่มทรัพย์ รองสมุหราช
องครั กษ์ เป็ น หั ว หน้า คณะ ได้เ ดินทางมาตรวจพื้นที่แ ละประชุม เตรีย มการรับเสด็จ ฯ
ร่วมกับส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.30
ณ ศูนย์การเรียนตารวจตระเวนชายแดนใต้ร่มพระบารมี ตาบลบ้านค้อ อาเภอคาชะอี และ
ได้มอบอานาจ/มอบหมายให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการเตรียมการรับ
เสด็จฯ สาหรับหมายกาหนดการรับเสด็จฯ คาดว่าจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่
จังหวัดมุกดาหาร ณ ศูนย์การเรียนตารวจตระเวนชายแดนใต้ร่มพระบารมี ตาบลบ้านค้อ
อาเภอคาชะอี ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้
มอบหมายให้สานักงานจังหวัดมุกดาหารจัดทาคาสั่งมอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการ/
หน่วยงานตามแนวทางการชี้แจงและที่ราชองครักษ์ร้องขอ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการ
ดาเนินการ และจะมีการจัดประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2560
รับทราบ
(2) สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดมุกดาหาร (สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มุกดาหาร)
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับประเทศไทย มีรายงาน
ผู้ ป่ ว ยโรคไข้ เลื อดออกสะสมรวม ๗,๘๘๑ ราย อัตราป่ว ย ๑๒.๐๕ ต่อประชากรแสน
ประชากร จานวนผู้ป่วยเสียชีวิต 11 ราย จังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.
๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒0 เมษายน ๒๕๖๐ พบผู้ป่วย จานวน 43 ราย คิดเป็นอัตราป่วย
12.๓๐ ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต แยกตามพื้นที่พบผู้ป่วยใน ๕ อาเภอ (ยกเว้น
อาเภอหว้านใหญ่ และอาเภอหนองสูงยังไม่พบผู้ป่วย) อาเภอที่มีอัตราผู้ ป่ว ยมากที่สุ ด
ได้แก่ ๑) อาเภอดอนตาล 47.58 ต่อแสนประชากร 2) อาเภอเมืองมุกดาหาร (นอกเขต
เทศบาล) 15.81 ต่อแสนประชากร จากการวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินผลดาเนินงาน
วิ เ คราะห์ ปั ญ หาอุ ป สรรคพบว่ า ส่ ว นใหญ่ ใ นพื้ น ที่ ที่ ยั ง ไม่ เ กิ ด โรค พบลู ก น้ ายุ ง ลาย
จานวนมาก สิ่งแวดล้อมนอกบ้านเอื้อต่อการเกิดโรค ในส่วนพื้นที่ที่เกิดโรค ไม่สามารถ

๑๕

มติที่ประชุม

พาณิชย์จังหวัด

ดาเนินการได้ตามแนวทางที่กาหนด (ค่าHI ยังสูง และไม่ต่อเนื่อง , การพ่นเคมีกาจัดยุงตัว
แก่ไม่ครอบคลุม) และขาดการค้นหาเชิงรุก (Active case ) จึงขอความร่วมมือทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ดาเนินงานป้องกันควบคุมเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกเพื่อป้องกันการเกิดโรค
ไว้ล่วงหน้า ดังนี้
1. ขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกแห่ง จัดกิจกรรมรณรงค์ Big cleaning day
ทาความสะอาดและพ่นหมอกควันในที่สถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน
2. ขอความร่ ว มมื อองค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ นเตรี ยมความพร้อ มในการ
สนับสนุน ด้านบุคลากร เครื่องพ่น ทรายอะเบท และงบประมาณในการควบคุมโรคเป็นต้น
3. ผู้นาชุมชน ประชาชน จัดกิจกรรมรณรงค์ทาความสะอาดหมู่บ้าน ชุมชน
ทาลายแหล่งเพราะพันธุ์ลูกน้ายุงลายทั้งในบ้านและสิ่งแวดล้อมนอกบ้านสม่าเสมอ
4. ขอความร่ ว มมื อ ประชาสั ม พั น ธ์ จั ง หวั ด สถานี วิ ท ยุ ฯ วิ ท ยุ ชุ ม ชน
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ประชาชนได้รับรู้ถึงอันตรายและความเสี่ยงที่
จะเกิดโรค
รับทราบ
(3) การจัดงานแสดงและจาหน่ายสินค้า “มุกดาหาร เทรดแฟร์” ณ จังหวัด
มุกดาหาร (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
การจั ด งานแสดงและจ าหน่ า ยสิ น ค้ า “มุ ก ดาหาร เทรดแฟร์ ” เป็ น การ
สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการจังหวัดมุกดาหารและในภูมิภาคที่เข้าร่วมงาน อีกทั้งเพิ่ม
ช่องทางการตลาดให้แก่ ผู้ประกอบการไทยเชื่อมโยงธุรกิจกับผู้ประกอบการสาธารณรัฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว รวมทั้ ง กระตุ้ น เศรษฐกิ จ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร โดยด าเนิ น
กิจกรรม ดังนี้
1) จัดแสดงและจาหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน/OTOP/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/
ผู้ประกอบการ SMEs/Bizclub ระหว่างวันที่ 3 – 7 เมษายน 2560 ณ สนามหน้า
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร รวมจานวน 231
ราย ประกอบด้ว ย ผู้ประกอบการของจังหวัดมุกดาหาร จานวน 60 ราย จังหวัดอื่นๆ
ทั่วประเทศ จานวน 157 ราย แขวงสะหวันนะเขต จานวน 9 ราย และแขวงจาปาสัก
จานวน 5 ราย มีมูลค่าการค้า 13.2 ล้านบาท (13,238,187 บาท)
2) จัดประชุมสัมมนาเจรจาธุรกิจ (Meeting and Business Matching)
ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2560 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ อาเภอเมืองมุกดาหาร
จั งหวัด มุก ดาหาร โดยมีวัต ถุป ระสงค์เพื่ อเพิ่ม ช่องทางและสร้า งโอกาสทางการตลาด
ให้ผู้ประกอบการ ของทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสพบปะเจรจาการค้า และความร่วมมือทาง
ธุ ร กิ จ ร่ ว มกั น โดยมี ค ณะผู้ แ ทนภาครั ฐ และผู้ ป ระกอบการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมในครั้ ง นี้
รวม 181 คน ประกอบด้วยคณะผู้แทนจาก (1) จังหวัดมุกดาหาร รวมจานวน 37 คน
(2) จั งหวัด ในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ จานวน 38 คน (3)จังหวัดประจวบคีรีขัน ธ์
สมุทรสาคร และเพชรบุรี จานวน 42 คน (4) แขวงสะหวันนะเขต จานวน 47 คน
(5) แขวงจาปาสัก จานวน 17 คน
3) ผลการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) จานวนทั้งสิ้น 20 คู่สัญญา
มีมูลค่าการค้าที่คาดว่าจะมีการซื้อขายภายในระยะเวลา 1 ปี รวมจานวน 4.62 ล้านบาท
(4,627,000 ล้ า นบาท) จ าแนกเป็ น ประเภทกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ค้ า ส่ ง ค้ า ปลี ก การโรงแรม
การท่องเที่ยว ก่อสร้าง และการรักษาความปลอดภัย

๑๖
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พัฒนาการจังหวัด

มติที่ประชุม

พัฒนาการจังหวัด

รับทราบ
(4) โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา ภายใต้แนวทาง
การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
โครงการขยายผลการพัฒ นาตามแนวทางศาสตร์ พระราชา เป็ นโครงการ
ภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ของกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับรายได้และ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในกลุ่มจังหวัดสนุก ให้มีรายได้ผ่านเกณฑ์ความจาเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.) 38,000 บาท/คน/ปี ในปี 2560 อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจานวนครัวเรือนที่มี
รายได้เฉลี่ยต่ากว่า 38,000 บาท/คน/ปี ตามเกณฑ์ จปฐ. ในปี 2559 ด้วยการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ และส่งเสริมสนับสนุนการสร้างอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมายในการนี้
จังหวัดมุกดาหารได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 19,785,180 บาท (สิบเก้าล้านเจ็ด
แสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยดาเนินการจานวน 5 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมที่ 1 สร้างวิทยากร งบประมาณ 2,622,280 บาท (สองล้านหก
แสนสองหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
2. กิ จ กรรมที่ 2 สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจศาสตร์ พ ระราชา และคั ด เลื อ ก
ครัวเรือนเป้าหมาย (50%) งบประมาณ 454,500 บาท (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
3. กิจกรรมที่ 3 พัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย งบประมาณ 15,796,000 บาท
(สิบห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
4. กิจกรรมที่ 4 ติดตามประเมินผล งบประมาณ 442,400 บาท (สี่แสน
สี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
5. กิจกรรมที่ 5 การประชาสั มพันธ์ งบประมาณ 470,000 บาท (สี่แสน
เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
ขณะนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มจังหวัด แล้ว จะได้ดาเนินการตาม
ขั้นตอน และแจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการการทางานต่อไป
รับทราบ
(5) การดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน
เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
มุกดาหาร)
การด าเนิ น งานในปี ๒๕60 มี ค รั ว เรื อ นผู้ ป ระสบปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ น
(อย่างรุนแรง) จากข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และเวทีประชาคมให้ความเห็นชอบ
ผ่านการพิจารณาจากหมู่บ้าน/ชุมชน อปท./อาเภอ และจังหวัด โดยความเห็นชอบของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารให้เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 43 ครัวเรือน และเมื่อวันที่
17 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 อ าเภอหนองสู ง แจ้ ง ยุ ติ จ านวน 1 ราย (เนื่ อ งจากเสี ย ชี วิ ต )
(นางอนงค์ ชัยมงคลกุล บ้านงิ้ว หมู่ที่ ๙ ตาบลโนนยาง) คงเหลือครัวเรือนเป้าหมายทั้งสิ้น
43 ครัว เรือน จั งหวัดมุกดาหารได้มอบปัจจัยการสนับสนุนครัวเรือน ในการประกอบ
อาชีพ จานวน 25 ครัวเรือน วงเงิน 158,960 บาท ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ดังนี้

๑๗
ครัวเรือน
จาแนกตามสภาพปัญหา (ครัวเรือน)
เป้าหมาย ยารักษาโรค
อาหาร
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย
1
เมืองมุกดาหาร
14
7
14
10
5
2
นิคมคาสร้อย
3
0
3
0
0
3
ดอนตาล
5
1
4
5
1
4
คาชะอี
10
3
4
7
5
5
หนองสูง
2
2
1
0
0
6
หว้านใหญ่
5
2
2
5
2
7
ดงหลวง
4
0
4
0
1
รวม
43
15
32
27
14
สถานะทางการเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ยากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร
ณ วันที่ 30 มีนาคม 2560 จานวนทั้งสิ้น 119,739.51 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
(6) โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร (แขวงทางหลวงมุกดาหาร)
แทน ผอ.แขวงทางหลวงมุกดาหาร 6.1 โครงการก่อสร้างถนน 4 ช่องจราจร จากบ้านนาไคร้ถึงอาเภอคาชะอี ระยะทาง
36 กิโลเมตร 308 เมตร วงเงินก่อสร้าง 2,400 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ.
2560 – 2562 ซึ่งในขณะนี้ถนนเส้นนี้ยังไม่ได้ออกพระราชกิจจานุเบกษาเวนคืนที่ดิน
จึ ง จั ดกรรมสิ ทธิ์ โ ดยวิ ธีป รองดอง ส าหรับ ถนนเส้ น บ้ านนาไคร้ – คาชะอี จะแบ่ง การ
ก่อสร้างเป็น 2 ตอน ตอนที่1 ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร วงเงินก่อสร้างประมาณ
1,096 ล้านบาท ระยะทางจากบ้านนาไคร้ถึงอาเภอหนองสูง ตอนที่ 2 จากอาเภอหนอง
สูงถึงอาเภอคาชะอี ระยะทางประมาณ 19.780 กิโ ลเมตร วงเงินก่อสร้างประมาณ
1,196 ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาจ้างแล้ว
6.2 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทางหลวงหมายเลข
212 อาเภอหว้านใหญ่ – อาเภอธาตุพนม ระยะทาง 23.831 กิโลเมตร วงเงินก่อสร้าง
รวม 1,050 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ.2560 – 2562 เป็นการก่อสร้าง
ถนน 4 ช่องจราจร จุดเริ่มต้นจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอธาตุพนมถึงทางแยกบริเวณ
สามแยกเลี้ยวเข้าอาเภอหว้านใหญ่ สาหรับความก้าวหน้าบริษัทผู้รับเหมาได้เข้าดาเนินการ
แล้ว โดยใช้เส้นทางเดิมไม่มีการเวนคืน อุปสรรคในตอนนี้คือ ต้นไม้หวงห้ามในเขตทาง
เสาไฟฟ้า สายเคเบิล และท่อประปา ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
ผอ.แขวงทางหลวงชนบท
แขวงทางหลวงชนบทขณะนี้ มีโ ครงการก่ อสร้ างถนนที่อ ยู่ ในระหว่ างการด าเนิ น
โครงการ 2 โครงการคือ
1) ถนนวงแหวนรอบใน ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร งบประมาณก่อสร้าง 342 ล้าน
บาท อยู่ในระหว่างดาเนินการ โดยมีอุปสรรคคือเรื่องการเวนคืนในบางจุด
2) โครงการปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร 42 สายทางด้วยการ
ลาดยางแอสฟัลท์ โดยใช้งบประมาณเพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
ที่

อาเภอ

๑๘

มติที่ประชุม

๓.4 เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) การจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สานักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร)
(2) การส่งสาเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕41 (สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร)
(3) รายงานภาวะเศรษฐกิ จ การคลั ง จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เดื อ นมี น าคม 2560
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
(4) สรุ ป สภาวะการค้ า ชายแดนไทยกั บ สปป.ลาว ด้ า นจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ประจาเดือนมีนาคม 2560 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(5) สรุ ป รายงานสถิ ติ การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ทางถนน ประจ าเดื อ นมี น าคม 2560
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

ประธาน

หน.บ้านพักเด็กฯ

มติที่ประชุม

พาณิชย์จังหวัด

มติที่ประชุม

4.1 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (บ้านพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร)
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนทุกระดับมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม โดยกาหนดให้มี การ
จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน นับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติบังคับใช้ ดังนี้ 1) สภาเด็กและ
เยาวชนระดับตาบล/เทศบาล จัดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน 2) สภาเด็กและเยาวชน
ระดับ อาเภอ/เขต จัดตั้ งให้ แล้ ว เสร็จภายใน 150 วัน 3) สภาเด็กและเยาวชนระดับ
จังหวัด/ กรุงเทพมหานคร / แห่งประเทศไทย จัดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน
รับทราบ
4.2 การจั ด กิจ กรรมประชุม สั มมนา และโครงการลานสนุ ก มุก ดาหาร (ส านั กงาน
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
1) จังหวัดมุกดาหารกาหนดจัดงานประชุมสัมมนา Business Forum เพื่อเป็นการ
ประชาสั มพันธ์เชิญชวนนักลงทุนที่ส นใจลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมาย
400 ท่าน
2) โครงการลานสนุกมุ กดาหาร ก าหนดสถานที่ ดาเนิ นการ ณ อุท ยานแห่ ง ชาติ
ภูผาเทิบ และบริเวณจุดชมวิวใต้สะพานมิตรภาพ 2 โดยขอความร่วมมือส่ว นราชการ
หน่วยงานที่มีกิจกรรมเผยแพร่หรือนิทรรศการ สามารถเข้าร่วมการจัดกิจกรรมลานสนุก
มุกดาหารได้ ในวัน ที่กาหนด ทั้งนี้ กาหนดจัดกิจกรรมตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม
จานวน 6 ครั้ง โดยจะทาแผนดาเนินกิจกรรมแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบอีกครั้ง
รับทราบ

๑๙
4.3 ปฏิทินงานสาคัญประจาเดือนพฤษภาคม 2560
ประธาน
ที่
วัน/เดือน/ปี
ชื่องาน
1 1 พฤษภาคม 2560 พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวันแรงงาน
แห่ ง ชาติ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.
2560
2 3 พฤษภาคม 2560 โครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทาบุญ สืบสาน
วั ฒ นธรรมประเพณี วิ ถี พุ ท ธ จั ง หวั ด
มุ ก ดาหาร ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.
2560
3 4 พฤษภาคม 2560 โครงการ “หน่ ว ยบ าบั ด ทุ ก ข์ บ ารุ ง สุ ข
สร้ า งรอยยิ้ ม ให้ ป ระชาชน” จั ง หวั ด
มุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
4 4 พฤษภาคม 2560 การดาเนินงาน OTOP Trader
5

6

7
8

9

สถานที่
วัดบรรพตมโนรมย์ ตาบล
ศรี บุ ญ เรื อ ง อ าเภอเมื อ ง
มุกดาหาร
วั ด สระพั ง ทอง บ้ า นหนอง
แอก ต าบลบางทรายใหญ่
อาเภอเมืองมุกดาหาร

หน่วยงาน
ส านัก งานสวั สดิการ
และคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดมุกดาหาร
สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดมุกดาหาร

โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย
ตาบลโชคชัย
อาเภอนิคมคาสร้อย

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดมุกดาหาร

สถานีบ ริก ารน้ ามั น ปตท.
สาขาอาเภอคาชะอี
อาเภอคาชะอี
9 - 10 พฤษภาคม โครงการจัดงานสัปดาห์วิสาขบูชาอาเซียน วัดศรี บุญเรือง อาเภอเมือ ง
2560
สานสั มพัน ธไมตรี กับ ประเทศอาเซียนใน มุกดาหาร
มิติพระพุทธศาสนา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
18 - 25 พฤษภาคม การจัดงาน OTOP Midyear 2017
อาคารชาเลนเจอร์ ๑-๓
2560
ศูนย์การแสดงสินค้าและการ
ประชุ ม อิ ม แพ็ ค เมื อ งทอง
ธ า นี อ า เ ภ อ ป า ก เ ก ร ็ด
จังหวัดนนทบุรี
19 พฤษภาคม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พื้นที่อาเภอ บ้านโคกสวาท ตาบลป่งขาม
2560
หว้านใหญ่
อาเภอหว้านใหญ่

ส า นั ก ง า น พั ฒ น า
ชุ ม ช น จั ง ห วั ด
มุกดาหาร
สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดมุกดาหาร
ส า นั ก ง า น พั ฒ น า
ชุ ม ช น จั ง ห วั ด
มุกดาหาร

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
25 พฤษภาคม
โครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทาบุญ สืบสาน วั ด โสมนั ส สถาน บ้ า นแวง สานักงานวัฒนธรรม
2560
วั ฒ นธรรมประเพณี วิ ถี พุ ท ธ จั ง หวั ด ตาบลหนองสูงใต้
จังหวัดมุกดาหาร
มุ ก ดาหาร ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. อาเภอหนองสูง
2560
ทุกเช้าวันศุกร์
กิจ กรรมตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราช ริมเขื่อนแม่น้าโขง
สานักงานวัฒนธรรม
ของแต่ละสัปดาห์ กุ ศ ลแด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร บริเวณหน้าวัดศรีบุญเรือง
จังหวัดมุกดาหาร
(วันศุกร์ที่ 5,19 และ มหาภูมิพลอดุลยเดช
อาเภอเมืองมุกดาหาร
26 พฤษภาคม
2560)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๒๐

มติที่ประชุม

4.4 กาหนดการประชุม กรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 5/๒๕60
กาหนดการประชุม กรมการจั งหวัด มุกดาหาร และหั ว หน้า ส่ ว นราชการประจ า
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/๒๕60 วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม ๒๕60 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑2.๐๐ น.

แทน หน.สนจ.

ลงชื่อ
(นางสาวธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี)
นักวิเทศสัมพันธ์
ผู้จดรายงานการประชุม

