รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 6/๒๕60
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน ๒๕60
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายนพดล ไพฑูรย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายรณรงค์ นครจินดา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
4. ร.ต.อ.พิชิต อวนพล
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
5. นายรัชพล คงศรียาตรา
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
6. ร.ต.ท.มนตรี ทุมนัส
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
7. นายสมเพชร สร้อยสระคู
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
8. นายอนุรัตน์ ธรรมประจาจิต
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
9. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
10. นายกฤษฎิพงศ์ อร่ามรุ่งทรัพย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
11. นายวิชัย เพ็ญดี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
12. นายสัญญ์ธวัชชร์ ริว้ เหลือง
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
13. นายพสธร พัสแสงสุ
แทน ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
14. นายสันธาน สร้อยสาโรง
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
15. นายพรชัย พุดซ้อน
นายอาเภอคาชะอี
16. นายมนตรา กอซอ
นายอาเภอดอนตาล
17. นายมนต์วิทย์ โชติอัษฎายุธ
นายอาเภอดงหลวง
18. นายปิติณัช นิธิศธานี
นายอาเภอหว้านใหญ่
19. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
นายอาเภอหนองสูง
20. นางสาวบุญเตรียม คาถา
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
21. นายปฏิคม โพธิวาระ
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
22. นายอาพล สุดนิคม
ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
23. นางสุวรรณา กุลวงษ์
แทน แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
24. นายอารักษ์ ส่องแสง
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
25. นางนิษฐา บุญจันทร์
แทน ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
26. นายธีรศักดิ์ บุญธรรม
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
27. นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
28. นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
29. นายสุเทพ จันทรเมธีกุล
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
30. นายเชิดชัย อาจวิชัย
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ ๗๒
31. นายอุทิน สุทธิสาร
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
32. นางพรอุมา หมอยา
คลังจังหวัดมุกดาหาร
33. นางปุญชรัสม์ สินศักดิ์ชัย
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
34. นายชวการ มาฆะวงศ์
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

๒
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

นางสาวศิริพร เจนศิริสกุล
นายถวัลย์ รอดจิตต์
นายพรโรจน์ ยลพล
นายวิจิตร ศรีสมศักดิ์
นายจรูญ เหง่าลา
ว่าที่ ร.ต.พิเชษฐ์ แก้วจินดา
นายวิวัฒนชัย วรโรจน์พลาธิป
นางสาวอรทัย บุตรศรี
พล.ต.ต.อภิชิต เทียนเพิ่มพูล
ร.ต.ต.นรากร กลางประพันธ์
พ.ต.อ.โกเมน สุภาพ
พ.ต.อ.ขวัญชาติ วงศ์ขจรไพบูลย์
นายวิญญู รัตนาพันธ์
นายวิยะ ด้วงแพง
นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร
นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์
นายวิริยะ แก้วคง
นางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน
นายไพฑูรย์ สุขต่าย
นายประหยัด อุทิน
นายบุญส่ง ชื่นตา
นายเฉลิมพล เพ็ชรรัตน์
นายสัญญา อาจสามารถ
นางสาวอัจฉราพร ซาชุม
นายรุ่งเรือง ลุ้งบ้าง
น.ส.ฐิติรัตน์ แสนสุข
นายสุทธิกาล ภูแด่น
นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข
นายพิทักษ์ เมืองโคตร
นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณไตรย์
นายวสันต์ นิสัยมั่น
นายประมวล จารุวรรค์
นางคาปอน โล่ห์เงิน

69.
70.
71.
72.
73.

นางสาวธวัลรัตน์ ผงทอง
นายปัญญา มุ่งดี
นางสุชาดา เคหะดิษฐ์
นายทรงวุฒิ โยวะบุตร
นางสาววัชราภรณ์ ผิวขา

สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
ผู้อานวยการ คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
แทน ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 234
ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
ผกก.10 กองบังคับการตารวจน้า
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.โครงการชลประทานมุกดาหาร
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดมุกดาหาร
หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.อุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทน โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย
บริเวณชายแดนมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร

๓
74. นายวีระวัฒน์ สุวรรณนัช
75. นางจินตนา เอี่ยมอุตมะ
76. นายสุรัติ วิภกั ดิ์
77. นายวีรชาติ บุตรดีวงค์
78. นายสรรเพชญ ม่วงมาลี
79. นายอนน บุญกระสาน
80. นายวิชัย พลอยกลม
81. นายสุรพล มิ่งชัย
82. นางสาวเสาวนีย์ บุพบุญ
83. นายสุริยัน โสรินทร์
84. นางสาวศรุดา นรสิงห์
85. ร.ท.นัฐวุฒิ จ้อยทอง
86. เรือเอกประวิทย์ โชนุพันธ์
87. พ.อ.พรเทพ ชิ้นสุวรรณ
88. นายคายืน วงศ์ชาลี
89. นายพุทธาสิทธิ์ จันทร์เต็ม
90. นายวิศิษฐ์ โพธิ์ไทรย์
91. นายไกลาศ ผลดี
92. นายสามารถ
93. นางรัชดาวัลย์ สมโภชน์พงศ์
94. นายสรุจิตต์ จันทรสาขา
95. นายพรพนา แสนการุณ
96. นางสาวบงกช สัจจานิตย์
97. นายฉัตรชัย เฉลิมช่วง
98. นางสาวจริญญา วันทาวงศ์
99. นางสาววิมล กลางประพันธ์
100.นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม
101.นางศิริพร เศษแสงศรี
102.นายวารี ยุทธิวัส
103.นายรังสรรค์ ปัตถะเมฆ
104.นายปริรัตน์ อาจวิชัย
105.นายชาคริต นาควิเชียร
106.นายสุพจน์ สุอริยพงษ์
107.นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์
108.นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
109.นางสมยศ ชาญจึงถาวร
110.นางธงชัย โสดา
111.นายสมชาย เลาหพัชรินทร์
112.พ.ต.อ.ธนาศักดิ์ บุตรเนียร

แทนผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
แทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
แทน สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.หมู่เรือที่ 3 นรข.
รอง ผอ.รมน.จว.มห. (ท.)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน รองประธาน ก.ธ.จ.มุกดาหาร
แทน พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
แทน วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
แทนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
ป่าไม้จังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าด่านป่าไม้มุกดาหาร
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทนนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทนประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทนประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดมุกดาหาร
ผกก.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร
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113.พ.ต.ต.นาม พาณิชนอก
114.นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร
115.นางบุญญสรณ์ บุญโสม
116.นางสาวธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี

สารวัตรใหญ่ สถานีตารวจภูธรป่าไร่ อ.ดอนตาล
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
นักวิเทศสัมพันธ์ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ไม่มาประชุม
1. หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
2. ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
3. ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดมุกดาหาร
4. ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
5. ผู้อานวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
6. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
7. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
8. หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
9. หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
10. ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
11. ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการครูฯ จังหวัดมุกดาหาร
12. หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
13. นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
14. ผบ.กกล.รส.จว.มห.
15. ผบ.นพค.24
16. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
17. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
18. ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ (อุบลราชธานี)
19. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มน้าฯ
20. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
21. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
22. นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
23. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
24. นายกสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
25. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา

เวลา ๐๙.30 น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานการ
ประชุมกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

พิธีการก่อนการประชุม
๑. พิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีอาสาสมัครดีเด่นประจาปี 2559 (สานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่กรมพัฒนาสังคมและสวัส ดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ โดยคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้มี
การคั ดเลื อกอาสาสมัครดี เด่น เพื่อ รับการประกาศเกีย รติคุ ณเนื่อ งในโอกาสวัน สั งคม
สงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยประจาปี 255 วันที่ 21 ตุลาคม 255

๕
โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น
จังหวัดมุกดาหารได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ คือ นางสาวพูลศิล
จันทรโคตร อาสาสมัครสานใจรักจากโรงพยาบาลมุกดาหาร โดยผู้ได้รับคัดเลือกได้เข้ารับ
โล่ประกาศเกียรติคุณ จากนายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาสาสมัครดีเด่น จึงเรียนเชิญ
ผู้ว่าราชการจั งหวัดมุกดาหารมอบช่อดอกไม้แก่นางสาวพูลศิลจันทรโคตร อาสาสมัคร
ดีเด่นประจาปี 255
2. พิธีมอบอุปกรณ์ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ กรมการพัฒ นาชุมชนดาเนินการเป็ น
หน่วยสนับสนุนจังหวัด/อาเภอในการจัดทาดอกไม้จันทน์สาหรับประชาชน เพื่อใช้ในพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย
ให้ จั ดท าดอกไม้ป ระจ าจังหวั ด ส่ งให้ ส่ ว นกลางตามจานวนอาเภอของจั งหวัด รวมทั้ ง
ประเทศ ๘๗๘ ช่อ และให้จัดทาดอกไม้จันทน์สาหรับประชาชนในจังหวัด จานวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของจานวนประชากรในจังหวัด สาหรับจังหวัดมุกดาหารมีเป้าหมายใน
การจั ด ท าดอกไม้ จั น ทน์ จ านวน 1 , 00 ดอก เพื่ อ เป็ น การสนั บ สนุ น ให้ ก ารท า
ดอกไม้จันทน์ของจังหวัดมุกดาหารบรรลุเป้าหมายที่กาหนด จังหวัดมุกดาหารจึงได้จัดหา
อุปกรณ์ในการทาดอกไม้จันทน์มอบให้อาเภอทั้ง 7 อาเภอ เพื่อส่งมอบให้สานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอใช้ฝึกการทาดอกไม้จันทน์ในพื้นที่ต่อไป
3. พิธีมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ แก้วมุกดาประชารัฐสามัคคี
(สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่ พ ลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทรโอชา นายกรั ฐ มนตรี สั่ ง การในที่ ป ระชุ ม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ให้บุคลากรในทาเนียบและส่วนราชการ
ต่างๆ ออกกาลังกายทุกวันพุธ โดยเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน เป็นต้นไป ตั้ งแต่
เวลา ๑๕.๐๐- ๑๖.๓๐ น.จังหวัดมุกดาหารได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการออกกาลังกาย
ตามนโนยายของนายกรัฐ มนตรีอย่างต่อเนื่อง และได้จัดการแข่งขัน กีฬา “แก้ว มุกดา
ประชารัฐสามัคคี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการได้ออกกาลังกายสม่าเสมอ
เกิดความสามัคคี และส่งผลให้การทางานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นได้ ซึ่งในการจัดการ
แข่งขันกีฬาในครั้งนี้ประกอบด้วย การแข่งขันฟุตบอลชาย และแชร์บอลหญิง ซึ่งมีทีมที่เข้า
ร่วมการแข่งขันฟุตบอลจานวน 6 ทีมและมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันแชร์บอลจานวน 4 ทีมผลการ
แข่งขัน ดังนี้
๑. การแข่งขันฟุตบอลชาย
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมชายโขง (หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม ทหาร
ตารวจ)
- รางวัลรองชนะเลิ ศอันดับ ๑ ได้แก่ ทีมอินโดจีน (พ่อค้า คหบดี และ
ประชาชน)
- รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๒ ได้ แ ก่ ที ม หอแก้ ว (หน่ ว ยงานสั ง กั ด
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)

๖
๒. การแข่งขันแชร์บอลหญิง
- รางวัล ชนะเลิ ศ ได้แก่ ทีมหอแก้ว (หน่ว ยงานสั งกัดสาธารณสุ ขจังหวัด
มุกดาหาร)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ทีมช้างน้าว (หน่วยงานสังกัดกระทรวง
ยุติธรรมศาล ผู้พิพากษา อัยการ ศาล และทนายความ)
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ทีมชายโขง (หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม
ทหาร ตารวจ)
3. การประกวดกองเชียร์ ทีมชนะเลิศได้แก่ กองเชียร์ทีมช้างน้าว (หน่วยงาน
สังกัดกระทรวงยุติธรรมศาล ผู้พิพากษา อัยการ ศาล และทนายความ)
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
- หัวหน้าส่วนราชการย้ายไปดารงตาแหน่งจังหวัดอื่น

ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1 นางจิดาภา แก่นนาคา
2

พ.ต.อ.สิทธิ์ ศิริกังวาลกุล

3

พ.ต.อ.จตุรงค์ เปรมศิริ

4

นายประยูร ดังก้อง

ประธาน

ตาแหน่งเดิม
ผู้อานวยการสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทย จังหวัดมุกดาหาร
ผู้กากับการตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ ก ากั บ การกองก ากั บ การ10
กองบังคับการ
ตารวจน้า (มุกดาหาร)
ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนา
อ า ชี พ ร า ษ ฎ ร ไ ท ย บ ริ เ ว ณ
ชายแดนมุกดาหาร

ตาแหน่งใหม่
ผู้อานวยการสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทย จังหวัดมหาสารคาม
รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง
4 จังหวัดนครราชสีมา
รองผู้บังคับการ กองบังคับการ
ตารวจน้า กรุงเทพมหานคร
ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนา
อาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
อุตรดิตถ์

- หัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่

ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1 นายเสถียร แสนอุบล
2

นายพุทธาสิทธิ์ จันทร์เต็ม

3

นายสุรพล มิ่งชัย

4

พ.ต.อ.โกเมน สุภาพ

ตาแหน่งเดิม
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
จังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทย จังหวัดมหาสารคาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย
ผู้กากับการ (สอบสวน) กลุ่มงาน
สอบสวน กองบังคับการตารวจ
นครบาล 4 กรุงเทพมหานคร

ตาแหน่งใหม่
ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทย จังหวัดมุกดาหาร
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
มุกดาหาร
ผู้กากับการตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดมุกดาหาร

๗
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
5 พ.ต.อ.ขวัญชาติ วงศ์ขจร
ไพบูลย์
6

นายอาส พ้นเหตุ

ตาแหน่งเดิม
รองผู้กากับ 4 กองบังคับการ
ปราบปราม กรุงเทพมหานคร

ตาแหน่งใหม่
ผู้ ก ากั บ การกองก ากั บ การ10
กองบังคับการ
ตารวจน้า (มุกดาหาร)
ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนา ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนา
อาชีพราษฎรไทยบริเวณ
อาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
ชายแดนสระแก้ว
มุกดาหาร

มติที่ประชุม

รับทราบ

มติที่ประชุม

๑.๒ การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนมิถุนายน๒๕60(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

พัฒนาการจังหวัด

มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯครั้งที่ 5/๒๕60 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม ๒๕60
รายงานการประชุมมีจานวน 1 หน้า ฝ่ายเลขานุการได้ลงรายงานการประชุมใน
เว็ บไ ซ ต์ www.mukdahan.go.th แล ะ ได้ จั ด ส่ งร าย ง าน กา ร ปร ะชุ ม ทา ง Email:
mukdahan_gov@hotmail.com แล้ว ไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/๒๕60 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม ๒๕60
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) การด าเนิ นการเพื่ อเตรี ยมความพร้ อมเกี่ ยวกั บพิ ธี ถวายดอกไม้ จั นทน์ ของ
ประชาชนในส่วนภูมิภาค เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(1.1) โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานจังหวัดมุกดาหาร
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารในฐานะเลขานุการโครงการจิตอาสา
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ได้ขอความร่วมมือส่วนราชการรายงานความก้าวหน้า
การจัดทาดอกไม้จันทน์ ทุกวันที่ ๒๐ของเดือน ซึ่งในขณะนี้จังหวัดมุกดาหารมียอดสะสม
ตั้ ง แต่ เ ดื อ นพฤษภาคม - ๒๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๐ รวมทั้ ง สิ้ น ๒๕,๐๐๙ ดอก โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
๑. ดอกดารารัตน์ จานวน ๑๙,๙๕๙ ดอก
๒. ดอกกุหลาบ
จานวน ๕,๐๐๐ ดอก
๓. ดอกพุดตาน
จานวน
๕๐ ดอก
4. ดอกช้างน้าว
จานวน
๓ ช่อ
ซึ่งสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร จะเป็นหน่วยจัดเก็บ โดยขอให้
ส่ ว นราชการ กลุ่ ม องค์ ก รที่ ด าเนิ น งานประดิ ษ ฐ์ ด อกไม้ จั น ทน์ พั น ก้ า นสี ข าวน าส่ ง ให้
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
รับทราบ

๘
(1.2) การจั ด หา/ปลู ก /ประดั บ ดอกดาวเรื อ งและดอกไม้ สี เ หลื อ งจั ง หวั ด
มุกดาหาร (สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
จั ง หวั ด มุ ก ดาหารได้ แ ต่ ง ตั้ ง ค าสั่ ง จั ง หวั ด มุ ก ดาหารที่ 2284/2560
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เรื่องคณะทางานจัดหา/ปลู ก/ประดับดอกดาวเรืองและ
ดอกไม้ สี เ หลื อ งจั ง หวัด มุ กดาหาร เนื่ องในวั นพระราชพิ ธี ถวายพระเพลิ ง พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และได้จัดประชุมคณะทางาน ครั้งที่
1/2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 0 .00 น. ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร สรุปผลการประชุม ดังนี้
1. สถานที่
๑.๑ บริเวณซุ้มวางดอกไม้จันทน์หน้าศาลากลางจังหวัด และบริเวณพิธี
ถวาย พระเพลิงฯ ณ วัดป่าศิลาวิเวกใช้ดอกดาวเรืองถุง ประมาณ 10,000 ถุง /ดาวเรือง
ตัดดอกรวมทั้งดอกไม้สีเหลืองต่างๆ พร้อมผ้าประดับสีเหลืองโดยจัดให้แล้วเสร็จ ภายใน
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
๑.๒ บริเวณถนนภายในศาลากลางจังหวัด แนวรั้ว ด้านนอกศาลากลาง
จังหวัดทางขึ้น-ลง ศาลากลาง ประดับตกแต่งด้วยดาวเรืองถุง ดาวเรืองตัดดอก รวมทั้ง
ดอกไม้สีเหลืองต่าง ๆ โดยจัด 2 รอบ รอบแรก ภายในเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน
2560 รอบที่ 2 ทั้งเดือนตุลาคม 2560
1.3 บริเวณแนวรั้วศาลากลางด้านในปลูกดอกทานตะวัน / ปอเทือง
1.4 บริเวณที่ว่างด้านข้างสานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ปลูกดอก
ทานตะวันทั้งแปลง
1.5 บริ เ วณจวน หน้ า จวนผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด /จวนเก่ า /บ้ า นพั ก
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประดับดอกดาวเรืองถุงและดอกไม้สีเหลืองต่างๆ
1.6 สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 /ด่านพรมแดนฯ /บริเวณศาล
ปู่พญานาค บริเวณตลาดอินโดจีน – ศาลาเรารักมุกดาหาร ถึงเมืองใหม่ – แนวถนน
ชยางกูร – แนวถนนวิวิธสุรการ – ตลาดราตรี - หอแก้ว – พระใหญ่ (เขตเทศบาล)
บริเวณที่ว่าการอาเภอทุกอาเภอ / โรงเรียนในพื้นที่/ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง/
ครัวเรือนประชาชน /บ้านพัก/ชุมชน
๒. การสนับสนุน " ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ทุกองค์กรเนื่องจากเป็นการ
ถวายความจงรักภักดีครั้งหนึ่งในชีวิต
2.1 ขอสนับสนุนจากภาคเอกชนทุกแห่งในจังหวัดมุกดาหาร
2.2 เตรียมเมล็ดพันธุ์ดอกดาวเรือง แจกจ่ายให้ส่วนราชการในวันประชุม
ประจาเดือน หน่วยงานละ 100 เมล็ด
2.3 เตรี ย มเมล็ ด พั น ธุ์ ท านตะวั น และปอเทื อ ง แจกในวั น ประชุ ม
ประจาเดือน หน่วยงานละ 1 ถุง (1 กามือ)
2.4 เตรียมเพาะกล้าต้นดาวเรืองไว้แจกจ่ายทั่วไป และสารองไว้ตัดดอก
จานวน 10,000 ต้น
2.5 องค์การบริหารส่วนจังหวัด, เทศบาลเมืองมุกดาหาร เตรียมเพาะกล้า
ต้นดาวเรืองไว้แจกจ่าย 10,000 ต้น
2.6 จัดหาพื้นที่ แนวถนน สาย 212 จัด kick off หว่านปอเทืองแปลงใหญ่
ภายในเดือนกรกฎาคม 2560

๙

มติที่ประชุม

หน.สนจ.

มติที่ประชุม

2.7 การให้ความรู้ด้านวิชาการ/แหล่งพันธุ์
๓. การประชาสัมพันธ์ จัดทาสปอร์ตและป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ปลูกดอก
ดาวเรื อ ง และดอกไม้ สี เหลื อ งทุก ครั ว เรื อน หมู่ บ้า น ชุ มชน สถานที่ ร าชการ บ้ านพั ก
เส้นทางคมนาคม เข้า - ออก จังหวัด รวมถึง Land Mark ที่สาคัญของจังหวัดมุกดาหาร
ตั้งแต่บั ดนี้ เป็ น ต้น ไป โดยให้ ทุกหน่ว ยงานช่ ว ยกันประชาสั มพันธ์ในทุกเวทีที่ไปพบปะ
ประชาชน
๔. ระยะเวลาดาเนินการ
- รอบแรก เดือนกรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป มีการดาเนินการให้เห็นภาพ
ในสถานที่ราชการทุกแห่ง / Land Mark ที่สาคัญ
- รอบ 2 เดือนตุลาคม 2560 ทั้งเดือน มีการดาเนินการให้เห็นภาพตั้งแต่
ระดับครัวเรือน, หมู่บ้าน, ชุมชนเป็นต้นไป"
รับทราบ
(2) การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกู ร เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560
(สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
จังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ในการประชุมหารือการ
จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรเนื่องใน
โอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา28 กรกฎาคม 2560โดยมีปลั ดส านัก
นายกรัฐ มนตรี เป็ นประธาน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมมีความเห็นว่า
เนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงเห็นสมควรงดจัดพิธีถวายเครื่องราช
สักการะและจุดเทีย นถวายพระพรชัยมงคล โดยให้ ดาเนินการจัดงานเฉลิ มพระเกียรติ
สมเด็จ พระเจ้ าอยู่ หั ว มหาวชิร าลงกรณบดิน ทรเทพยวรางกูร ที่มี ลั กษณะเป็นพิ ธี ห รื อ
กิ จ กรรมถวายเป็ น พระราชกุ ศ ล รวมทั้ ง กิ จ กรรมอั น เป็ น สาธารณประโยชน์ และให้
หน่วยงานต่างๆ จัดเตรียมกิจกรรมที่มีความพร้อมในการดาเนินการ กระทรวงมหาดไทยจึง
ขอให้จังหวัดเตรียมการ ดังนี้
1. การจัดพิธีทางศาสนา 5 ศาสนา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราช
กุศล ในเวลา 07.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ ส่วนกลางจัดที่ตึกสันติไมตรี ส่วนภูมิภาคจัด
ที่ศาลากลางจังหวัด
2. การจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่
รับทราบ

(3) การจั ด งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้า ฟ้า จุฬาภรณวลัย
ลั ก ษณ์ อั ค รราชกุ ม ารี เนื่ อ งในโอกาสวั น คล้ า ยวั น ประสู ติ 4 กรกฎาคม 2560
(สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด
ด้วยจังหวัดมุกดาหาร โดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับคณะ
สงฆ์จังหวัดมุกดาหาร กาหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เพื่อแสดงความจงรักภักดีระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ ที่ทรงอุทิศพระองค์ในพระกรณียกิจน้อยใหญ่ เพื่อพสกนิ กร
ชาวไทย เพื่อความเจริญก้าวหน้า ของประเทศชาติเป็นสาคัญ โดยกาหนดทาบุญตักบาตร

๑๐
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ปลัดจังหวัด

มติที่ประชุม

ธนารักษ์พื้นที่

มติที่ประชุม

พระสงฆ์ จานวน ๖๑ รูป ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ วัดศรีบุญเรือง
ตาบลศรีบุญเรือง อาเภอเมืองมุกดาหาร จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว
รับทราบ
(4) การอานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีความประสงค์เดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบ
ถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดมุกดาหาร
ห้วงที่ 2 ครั้งที่ 5 ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ศูน ย์ บั ญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) ได้มีมติให้ กระทรวงมหาดไทย
ดาเนินการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางเข้าเฝ้ าฯ กราบถวายบังคม
พระบรมศพฯ ต่อ ไปได้ โดยให้ ล ดจานวนประชาชนที่เ ดิน ทางในแต่ ล ะวันและให้ เน้ น
ประชาชนที่ด้อยโอกาส และประชาชนที่ได้รับพระกรุณาธิคุณ กระทรวงมหาดไทยจึงได้
ขยายการปฏิบัติตามแผนดาเนินงานฯ เป็นระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม – 30
กัน ยายน โดยจั งหวัด มุกดาหารได้กาหนดแผนการดาเนินงานอานวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการเดินทางเข้าเฝ้ าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพฯ จานวน 7 ครั้ง ครั้งละ
300 คน ซึ่ ง ด าเนิ น การแล้ ว 4 ครั้ ง ครั้ ง ต่ อ ไปคื อ วั น พุ ธ ที่ 12 กรกฎาคม 2560
โดยอาเภอเมืองมุ กดาหารเป็ นหน่ว ยงานรับผิ ดชอบ ซึ่ งกาหนดพิธี ปล่ อยแถวโดยผู้ ว่ า
ราชการจังหวัดมุกดาหาร ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง
ประชุมแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหารจึงขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธี
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วยสาหรับครั้งที่ 6 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 โดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และครั้งที่ 7 ในวันที่ 21
กันยายน 2560 โดยอาเภอนิคมคาสร้อยและอาเภอหว้านใหญ่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
รับทราบ
(5) การพัฒนาที่ดินราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร (ท้องที่ตาบล
คาอาฮวน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร) (สานักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร)
กรมธนารั กษ์ไ ด้ป ระกาศสรรหาผู้ ล งทุ นพั ฒ นาที่ ดินราชพัส ดุในเขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ท้องที่ตาบลคาอาฮวน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 – 21 มีนาคม 2560 การขายเอกสารการ
ลงทุน มีผู้สนใจซื้อเอกสารการลงทุน จานวน 7 ราย ซึ่ งได้มีการประชุมชี้แจงผู้ลงทุน และ
พาดูพื้นที่ที่ลงทุนในวันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัด
มุกดาหาร โดยกาหนดให้มีการยื่นซองประมูล เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560และมีผู้ยื่น
ซองการประมูลฯ จานวน 1 ราย คือ บริษัท พันปีกรุ๊ป จากัด (ไทย ลาว กัมพู ชา) จากการ
พิจารณาตามระเบียบของทางราชการของคณะทางานฯ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560
พบว่า บริษัทพันปีกรุ๊ป จากัด (ไทย ลาว กัมพูชา) ขาดคุณสมบัติทุกกรณีซึ่งกรมธนารักษ์
จะได้ประกาศสรรหาผู้ลงทุนต่อไป
รับทราบ

(6) แผนพั ฒนาก าลั งคนจังหวัดมุกดาหาร ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560 – 2564)
(สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร)
ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึก
อาชีพแห่งชาติ(กพร.ปช.) ครั้งที่ 2/255 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 255 ณ กระทรวง
แรงงานโดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเห็นชอบ

๑๑

มติที่ประชุม

พาณิชย์จังหวัด

แผนพัฒ นากาลั งคน พ.ศ.2560-2564 ทั้ง 76 จังหวัด และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ทราบ และบูรณาการแผนพัฒนากาลังคนจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและ
แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย
Thailand 4.0 และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงาน
การฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเป็นเจ้าภาพการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนากาลังคนจังหวัดโดยกลไกประชารัฐ โดยแผนพัฒนากาลังคนจังหวัด
มุกดาหาร ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2564-2564) เป้าหมาย 5 ปี จานวนแรงงานเป้าหมายรวม
65,534 คน (ในระบบ/นอกระบบ 58, 70 คน แรงงานใหม่ 6,564 คน) แบ่งเป็น 3
อุตสาหกรรม คือ 1) อุตสาหกรรมการผลิต รวม 24,774 คน 2) อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
รวม 22, 60 คน และ 3) อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ รวม 17,800 คน ซึ่งเมื่อวันที่ 16
ธันวาคม 255 ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ
จังหวัด (กพร.ปจ.) มุกดาหาร ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการ
จั งหวัดมุกดาหาร เป็ นประธานมีมติเห็ นชอบตามกรอบระยะเวลาการดาเนินงานการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนากาลังคนรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2560 - 2564และมอบหน่วยงานหลัก
ตามอุตสาหกรรม ดาเนินการคัดเลื อกกิจกรรม/โครงการ ในแผนพัฒ นากาลั งคน ที่ มี
ความสาคัญและจาเป็นเร่งด่วนหรือมีความต้องการในพื้นที่สูง เพื่อดาเนินการฝึกภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จากภารกิจของหน่วยงานในพื้นที่ และมติที่ประชุมเห็นชอบให้
แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนแผนพัฒนากาลังคนจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.2560-2564
และเห็นชอบโครงการสัมมนาขับเคลื่อนแผนพัฒนากาลังคนรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2560 2564
รับทราบ
(7) แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรปี 2560/61 (สานักงานพาณิชย์จังหวัด
มุกดาหาร)
สถานการณ์ข้าวโลก ปี 2560/61คาดการณ์ ผลผลิตจะมีปริมาณลดลงจากปี
ก่อน การบริโภคข้าว คาดการณ์ปริมาณจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนการค้าข้าวโลก คาดการณ์จะ
มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อนสาหรับแนวโน้มสถานการณ์ตลาดข้าวโลกในช่วงไตรมาสที่ 2
ของปี 2560 คาดว่า การค้าข้าวในตลาดโลกมีแนวโน้มดีขึ้นและมีปริ มาณความต้องการ
ข้าวในตลาดหลักสาคัญเพิ่มมากขึ้นสาหรับสถานการณ์ข้าวในประเทศผลผลิตจะเริ่มมีการ
เก็บเกี่ยวตั้งแต่ เดือนสิงหาคม-กันยายน 2560 เป็นต้นไป แนวโน้มของราคาอาจปรับตัว
ลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ผลผลิตจะมีมากขึ้น ราคาข้าวเปลือกเจ้า 5%
และข้าวปทุมธานีในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีราคา
ลดลงเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในส่วนของข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียว
ราคาปรับลดลงจากปีที่ผ่านมาค่อนข้างมาก
การบริหารจัดการการผลิตและการตลาดข้าว ปี 2560/61ใช้การตลาดนา
การผลิต (Demand-driven) ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61
กาหนดความต้องการใช้รวมของประเทศ (Demand) ปริมาณ 26.42 ล้านตันข้าวเปลือก
และปริมาณผลผลิต (Production) ปริมาณ 2 .50 ล้านตันข้าวเปลือก โดยมีวัตถุประสงค์ให้
เกษตรกรผลิ ตข้าวที่มีปริมาณ/ชนิด/คุณภาพสอดคล้ องกับความต้องการของตลาดใน
ประเทศและต่ า งประเทศ ส่ ง ผลให้ เ กษตรกรขายข้ า วได้ ใ นราคาที่ เ หมาะสม และ
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คลังจังหวัด

ผู้ ป ระกอบการมี ผ ลผลิ ต ข้ า วที่ เ ป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดทั้ ง ในและต่ า งประเทศโดยมี
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ดังนี้
1. คณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าวมีมติเห็นชอบโครงการ
ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรปีการผลิต 2560/61 ด้านการตลาด
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม2560 ได้แก่
1.1 โครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีและการช่วยเหลือ
ค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี
1.2 โครงการสิ น เชื่ อเพื่ อรวบรวมข้ าวและสร้างมูล ค่า เพิ่ มโดยสถาบั น
เกษตรกร
1.3 โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก
2. มาตรการช่ ว ยเหลื อ เกษตรและรั ก ษาเสถี ยรภาพราคาข้า ว ปี การผลิ ต
2560/61 ด้านการผลิตได้แก่
2.1 โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
2.2 โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
2.3 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์
3. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าข้าว ได้แก่
3.1 โครงการส่งเสริมโรงสี/โรงปรับปรุงคุณภาพข้าวจัดทาระบบมาตรฐาน
GMP และ HACCP
3.2 โครงการจัดประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่นแห่งประเทศไทย
3.3 โครงการการจัดเกรดโรงสีข้าวโดยการติดดาว
3.4 โครงการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาโรงสี
ส าหรั บ มาตรการเยี ย วยาของ ธ.ก.ส. โดยโครงการประกั น ภั ย ข้ า วนาปี
ปีการผลิต 2560 ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ เกษตรกรทั่วไป และลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. ที่ขึ้น
ทะเบียนผู้เพาะปลูกข้าว (ทบก.) กับกรมส่งเสริมการเกษตร ปีการผลิต 2560อัตราเบี้ย
ประกัน 0 บาทต่อไร่ เกษตรกรชาระ 36 บาทต่อไร่ และลูกค้า ธ.ก.ส.ที่กู้เงินและทาการ
เพาะปลูกในปี 2560 ธ.ก.ส. ชาระให้ 36 บาทต่อไร่ ทั้ง 2 กรณี รัฐบาลอุดหนุน 54
บาทต่อไร่ โดยมีวงเงินคุ้มครองภัยพิบัติทางธรรมชาติ 1,260 บาทต่อไร่ และสาหรับภัย
ศัตรูพืชหรือโรคระบาด 630 บาทต่อไร่
รับทราบ
(8) การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 255 เห็นชอบมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้
ส่วนราชการ รัฐ วิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติโ ดยกาหนดเป้าหมายการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แยกรายไตรมาส ดังนี้

๑๓
ลงทุน

งบประจา

ภาพรวม

ไตรมาสที่

(สะสม ณสิ้นไตรมาส)

(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 วันที่26มิถุนายน 2560
เป้าหมาย
เบิกจ่าย
(เม.ย.60)
(ประเทศ)
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
1,380.82
1,10 .83
80.37
76
26

งบลงทุน

1,371.33

8 .0

72.13

63

16

รวม

2,752.15

2,098.92

76.26

73

21

รายการ

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

มติที่ประชุม

นพ.สสจ.

เบิกจ่าย
ข้อมูล ณ วันที่26มิถุนายน 2560
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
64.38
33.43
51. 3

%
เป้าหมาย
(เม.ย.60)

ลาดับการ
เบิกจ่าย
(ประเทศ)

76

51

งบลงทุน

165.71

71.52

43.16

63

50

รวม

230.09

104.95

45.61

73

51

รับทราบ
3.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
(1) การดาเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be
Number One จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
ในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดมุกดาหารมีชมรมTo Be Number Oneที่ผ่านการ
ประกวดระดับภาค เข้ารอบระดับประเทศ รวม ๓ ประเภท คือ

๑๔
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1. จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ
ระดับเงินปีที่ 2
2. ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทสหเรือง จากัด กลุ่มรักษามาตรฐาน
พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่1
3. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนคาชะอีวิทยาคาร กลุ่มดีเด่น
โดยการประกวดระดับประเทศจะมีการเก็บคะแนน 2 รอบ ได้แก่ รอบลง
พื้นที่ และ รอบนาเสนอระดับประเทศ ดังนี้
- จังหวัด TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่คะแนนเต็ม 40 คะแนน
รอบประเทศคะแนนเต็ม 60 คะแนน (นาเสนอ 25 คะแนน นิทรรศการ 10 คะแนน
การแสดงของสมาชิก 10 คะแนน การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมของจังหวัดตลอดทั้ง
ปี 10 คะแนน และความประทับใจ 5 คะแนน)
- ชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท รอบลงพื้นที่ 50 คะแนน
รอบประเทศ 50 คะแนน (นาเสนอ 35 คะแนน นิทรรศการ 10 คะแนน และความ
ประทับใจ 5 คะแนน)
ในการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE กาหนดให้มีผู้นาเสนอ 4 คน
จังหวัดมุกดาหารกาหนดเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แรงงาน
จังหวัด และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยกาหนดนาเสนอในวันที่ 13 กรกฎาคม
2560 ลาดับการนาเสนอช่วงเวลาประมาณ 11.30 – 13.00 น. (ยังไม่ได้รายละเอียด
ที่ แ น่ ชั ด ) และ ช่ ว งเวลา 13.00 -17.00 น. คณะกรรมการตรวจเยี่ ย มและให้
คะแนนบูธนิทรรศการวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 13.30 น. ประกวด
การแสดงของสมาชิก และวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ซ้อม
การแสดงคอนเสิร์ต ผู้บริหารระดับสูง (ผู้ว่าราชการจังหวัด / นพ.สสจ.) เวลา 13.00 –
15.00 น. ซ้อมพิธีการรับพระราชทานรางวัลและฉายพระรู ป เวลาประมาณ 16.00 น.
รับเสด็จ เวลาประมาณ 1 .00 น. องค์ประธานแสดงคอนเสิร์ต ร่วมกับคณะกรรมการ
อานวยการ / ผู้ว่าราชการจังหวัด / นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (งานมหกรรม 15 ปี
TO BE NUMBER ONE)
รับทราบ

(2) โครงการงานสัปดาห์อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาอาเซียน สานสัมพันธไมตรี
กั บ ประเทศอาเซี ย นในมิ ติ พ ระพุ ท ธศาสนา ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด
จั ง หวั ด มุ ก ดาหารโดยส านั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด มุ ก ดาหารมี ก าหนดจั ด
โครงการงานสัปดาห์อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีกับประเทศ
อาเซียน ในมิติพระพุทธศาสนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๗ - ๙
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดศรีบุญเรือง ตาบลศรีบุญเรือง อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด
มุกดาหาร โดยมีกิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมทาบุญตักบาตร
- จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาอาเซียน
- จัดนิทรรศการโต๊ะหมู่บูชาและเครื่องสักการะในพิธีทางศาสนาของประเทศ
ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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- จัดนิทรรศการและจัดแสดงผลงานศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย และชุมชนคุณธรรม
- จัดกิจกรรมไหว้พระรับศีล สวดมนต์ทาวัตรเย็น
- กิ จ กรรมแสดงพระธรรมเทศนา เจริ ญ จิ ต ภาวนา และเวี ย นเที ย น ของ
พระสงฆ์ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนของจังหวัดมุกดาหารและแขวงสะหวันนะเขต
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จึงขอเชิญส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ตามวัน
และสถานที่ดังกล่าวด้วย
รับทราบ

(3) การจัดกิจกรรม “คลินิกเอสเอ็มอีสัญจรแนวประชารัฐ” (สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดมุกดาหาร)
อุตสาหกรรมจังหวัด
กระทรวงอุตสาหกรรม กาหนดจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนา
เอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “คลินิกเอสเอ็มอีสัญจรแนวประชารัฐ ”
โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อเสริ ม สร้ างการรั บ รู้ก องทุน พัฒ นาเอสเอ็ มอี ตามแนวประชารั ฐ
เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างช่องทางการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทุน
ส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ให้มีมูลค่าสูงตามนโยบาย Thailand 4.0 รวมทั้งการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจฐานรากซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กาหนด
พื้นที่จังหวัดนาร่องที่จะดาเนินการ 8 จังหวัดโดยสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
กาหนดจั ด กิจ กรรมการสั มมนาเชิง ปฏิบั ติการ“คลิ นิกเอสเอ็ มอีสั ญจรแนวประชารัฐ ”
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมพลอยพาเลซอาเภอเมืองมุกดาหาร โดยได้รับ
เกียรติจากนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิด
การสัมมนาดังกล่าว
มติที่ประชุม

พาณิชย์จังหวัด

รับทราบ
(4) ผลการดาเนินกิจกรรมประชุมสัมมนา (Business Forum) ประชาสัมพันธ์
ศักยภาพ การค้า การลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร (สานักงานพาณิชย์
จังหวัดมุกดาหาร)
การจัดประชุมสัมมนา(Business Forum) ประชาสัมพันธ์ศักยภาพการค้าการ
ลงทุนเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม
แกรนด์บอลรูม โรงแรม รามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร สรุปผลการดาเนินการ ดังนี้
1. มีหน่วยงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการ SEZ ได้แก่สานักงานพาณิชย์จังหวัดตาก/
นครพนม/หนองคาย/สกลนคร BOI และนิคมอุตสาหกรรมจีน -ไทย (ฉง-จั่ว) และมี
ผู้เข้าร่วมสัมมนา จานวน 430 คน
๒. ข้อเสนอแนะที่จังหวัดมุกดาหารควรเร่งดาเนินการจากการเสวนา
๒.1 การเชื่อมโยงกลุ่มคลัสเตอร์/สินค้าเกษตร เช่น โคขุนผลิตที่สกลนคร
แล้วมาแปรรูปที่มุกดาหาร เป็นต้น
2.๒ เป็นศูนย์กลาง Logistic จังหวัดต้องผลักดัน ให้เกิดการสร้างสนามบิน
๒.3 เชื่อมโยงการท่องเที่ยว เวียดนาม จีน /จังหวัดควรพัฒนาการคมนาคม
การอานวยความสะดวกและด้านบริการต่างๆให้ครอบวงจร
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๒.4 ด้านแรงงาน จังหวัดต้องผลักดัน การขออนุญาตใช้แรงงานจากเวียดนาม
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้น
๒.5 การเพิ่มประสิทธิภาพ/ศักยภาพ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลความเคลื่อนไหว
ด้านเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหาร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ควรเผยแพร่ข้อมูลให้ครบทุก
ช่องทางให้เป็นปัจจุบัน ให้กับผู้ประกอบการและนักลงทุน เช่น website
๒.6 จังหวัดและประชาชนต้องมีความชัดเจนในอุตสาหกรรมที่ต้ องการเช่น
จะเน้นศูนย์การบริการโดยใช้ตัวเลขของ GPP มาวิเคราะห์ให้ชัดเจน
๒.7 ความต่างของมุกดาหาร กับ นครพนม มุกดาหารเชื่อมโลก นครพนม
เชื่อมจีน
รับทราบ
(๕) การบูร ณาการเพื่อแก้ไ ขปัญหาผักตบชวา ประจาปี 2560 (ที่ทาการ
ปกครองจังหวัดมุกดาหาร)

ปลัดจังหวัด

รั ฐ บาลภายใต้ ก ารนาของนายกรัฐ มนตรี (พลเอกประยุท ธ์ จั น ทร์ โ อชา)
ได้ ต ระหนั ก และเห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ในการแก้ ไ ขปั ญ หาผั ก ตบชวา เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น
ผักตบชวาถือได้ว่าเป็นวัชพืชที่สร้างปัญหาอย่างมากมายในแหล่งน้าสาธารณะต่างๆ ด้วย
การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและรวดเร็วทาให้เกิ ดปัญหาและผลกระทบวงกว้างต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม จึงได้แต่งตั้งให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็น
ประธานคณะกรรมการอานวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครองเป็น
กรรมการ และมี อ ธิ บ ดี ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งเป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร
กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการปกครอง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการ
กาหนดแผนและแนวทางการดาเนินการ บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้จัดทา
แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้าปิดและแหล่งน้าเชื่ อมโยงทั่วประเทศ
ในปี 2560 โดยแจ้งให้จังหวัดและอาเภอดาเนินการ ดังนี้
1. จัดตั้งคณะทางานแก้ไขผักตบชวาในระดับอาเภอ โดยมีนายอาเภอเป็น
หัวหน้าคณะทางาน มีปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองเป็นเลขานุการ
2. จัดตั้งคณะทางานแก้ไขผักตบชวาในระดับแหล่งน้าตามจานวนแหล่งน้า
ในพื้นที่โดยมี ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง หรือ หัวหน้า ส่วนราชการ
ระดับอาเภอเป็นประธาน มีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ เป็นเลขานุการ
3. ให้อาเภอมอบหมายคณะทางานแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับแหล่งน้า
และคณะทางานแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับอาเภอ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชุดปฏิบัติการประจาตาบล กานัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ริมน้า จัดตั้งชมรม
คนริมน้า ตามความเหมาะสมของพื้นที่ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้ประชาชน
รู้ถึงผลเสียของผักตบชวา
ผลการดาเนินการของจังหวัดมุกดาหาร
๑. ในระยะแรกห้วงเดือนพฤศจิกายน 255 เป็นต้นมา จังหวัดมุกดาหาร
โดยสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหารได้เป็นเจ้าภาพหลักในการประสาน
การดาเนินการกาจัดผักตบชวา ดังนี้
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๑.๑ โดยการเก็บใหญ่ 3 จุด
- ห้วยแข้ อาเภอเมืองมุกดาหาร จานวน 6ตัน ดาเนินการเมื่อวันที่
22 พฤศจิกายน ๒๕๕๙
- ห้ ว ยสร้ างถ่ อ บ้ านหนองหล่ ม ต าบลโพธิ์ ไ ทร อ าเภอดอนตาล
จานวน 350 ตัน ดาเนินการ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ๒๕๕๙
- ห้วยชะโนด(วังเดือนห้า) ตาบลชะโนด อาเภอหว้านใหญ่ จานวน
144 ตัน ดาเนินการเมื่อ วันที่ 24 มกราคม ๒๕60
๑.๒ โดยการเก็บเล็ก 2 จุด
- ห้วยแข้ อาเภอเมืองมุกดาหาร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ๒๕60
- ห้วยสร้างถ่อ บ้านหนองหล่ม ตาบลโพธิ์ไทร อาเภอดอนตาล
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ๒๕60
2. เมื่ อ วั น ที่ 5 มิ ถุ น ายน 2560 ซึ่ ง ตรงกั บ วั น สิ่ ง แวดล้ อ มโลก จั ง หวั ด
มุกดาหาร ได้ดาเนินการ Kick off จัดกิจกรรมรณรงค์เปิดโครงการรู ปแบบ ประชารัฐ
“ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้าใส ไร้ผักตบชวา” ซึ่งทุกอาเภอในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
ได้ดาเนินการ Kick off พร้อมกัน ทั้ง 7 อาเภอ โดยแต่ละพื้นที่ได้ดาเนินการตามแหล่งน้า
ขณะนี้ในทุกพื้นที่ยังคงต้องดาเนินการกาจัดผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
แหล่งน้าสะอาดปลอดจากผั กตบชวาและวัชพืชรวมทั้ง มอบหมายให้ ชมรมคนริมน้าได้
วางแผนอนุ รั ก ษ์ ฟื้ นฟู ดูแลรักษาแม่น้ าล าคลอง เพื่อความยั่งยืน คู่กับหมู่บ้ าน/ชุมชน
ตลอดไป จนกว่าผั กตบชวาในพื้นที่ จังหวัดมุกดาหารจะหมดสิ้ นไป หลั งจากนั้นแต่ล ะ
อาเภอจะได้ประกาศเป็นพื้นที่ปลอดผักตบชวาแล้ว
รับทราบ

(๖) การดาเนินการแปลงนโยบายยกกระดาษ A4 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สู่การปฏิบัติใ นจังหวัดมุกดาหาร (ส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดมุกดาหาร)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
การด าเนิ น งานการแปลงนโยบายยกกระดาษ A4 ของรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สู่การปฏิบัติในจังหวัดมุกดาหาร ผลการดาเนินการ ดังนี้
1. การดาเนินงานศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัด
มุกดาหาร จานวน 7 ศูนย์
2. การดาเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่จังหวัดมุกดาหาร
ในปี 255 จานวน 4 แปลง และใน ปี 2560 จานวน 3 แปลง รวมเป็น 7 แปลง
3. การดาเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสานของจังหวัดมุกดาหาร
แบ่งการดาเนินงานเป็น 3 กลุ่ม
๔. การดาเนินงานเกษตรอินทรีย์สินค้าข้าว ดาเนินการใน 10 พื้นที่
๕. การดาเนินการธนาคารสินค้าเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดาเนินการจานวน 3 ธนาคาร
๖. การดาเนินงาน Zoning By Ari –Map ของจังหวัดมุกดาหาร
มติที่ประชุม
รับทราบ

๑๘
(๗) โครงการศึ ก ษาศั ก ยภาพการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและพลั ง งานทดแทน
(สานักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร)
ผู้แทนพลังงานจังหวัด
เพื่อทบทวน ศักยภาพอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในพื้นที่พัฒนาให้
เกิดระบบฐานข้อมูลบูรณาการด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของประเทศไทย
ในระบบฐานข้อมูลเดียวกัน (Single Platform )
ผลการดาเนินงาน
๑. เข้ า ร่ ว มประชุ ม ชี้ แ จงรายละเอี ย ด โครงการศึ ก ษาศั ก ยภาพอนุ รั ก ษ์
พลังงานพลังงานทดแทนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม
๒๕๖๐ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๒. สานักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่ว มกับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
สกลนครซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเครือข่าย ในการเก็บข้อมูลจานวน ๑๖ แห่ง
๓. เข้าร่วมนาเสนอรายงานผลโครงการศึกษาศักยภาพอนุรักษ์พลังงานและ
พลังงานทดแทนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ. ห้องหลักเมือง ชั้น ๓ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น
มติที่ประชุม
รับทราบ

นพ.สสจ

(๘) โครงการจัดบริการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้เด็กไทย ยุค 4.0 และ
โครงการส่งเสริมสาวไทยแก้มแดงมีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ ปีงบประมาณ
2560 (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
สถานการณ์ ค วามเสี่ ย งของเด็ ก ไทยในปั จ จุ บั น ที่ พ บปั ญ หาเรื่ อ ง ระดั บ
สติปั ญญา หรื อ IQ ลดต่าลง เขตสุ ขภาพที่ ๑๐ ซึ่ง ประกอบด้ว ย ๕ จั งหวัด ได้แ ก่
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อานาจเจริญ และมุกดาหาร พบปัญหาพัฒนาการเด็ก
สงสัยล่าช้า สูงเกือบร้อยละ๔๐ปัญหาระดับสติปัญญา หรือ IQ ต่ากว่าเกณฑ์อยู่ใน ๑๐
ลาดับสุดท้ายของประเทศ เพียง ๙๐.๘ พบว่า จังหวัดมุกดาหาร ค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญา
เด็กนักเรียนไทย(IQ) ๙๑.๒ มีระดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ต่า (IQ <๑๐๐)ปัจจัยที่มีผลต่อ
พัฒนาการและระดับสติปัญญาของเด็กไทยที่สาคัญ ประกอบด้วย ๑) ปัญหาก่อนตั้งครรภ์
และระยะตั้งครรภ์ คือ แม่มีพฤติกรรมเสี่ยงในวัยเจริญพันธุ์ และมีภาวะซีดในขณะตั้งครรภ์
๒) ปัญหาความเสี่ยงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก เช่น การเลี้ยงดูเด็กที่ไม่ถูกต้อง
ของครอบครัวปัจจัยที่มีผลต่อ IQ พันธุกรรมที่เด็กได้รับสืบทอดมาจากพ่อแม่มีความสัมพันธ์
กับระดับเชาว์ปัญญาร้อยละ ๕๐ ภาวะโภชนาการของแม่ระหว่างตั้งครรภ์ พบว่า สาร
ไอโอดีนและธาตุเหล็ก เป็นสารอาหารที่มีความจาเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและ
การพัฒนาของระบบประสาท สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จึงจัดทาโครงการ
จัดบริการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้เด็กไทย ยุค 4.0 และโครงการส่งเสริมสาวไทย
แก้มแดงมีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ ปีงบประมาณ 2560 โดยกาหนดให้หน่วย
บริ ก ารสาธารณสุ ข ทุ ก แห่ ง จั ด บริ ก ารส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและจ่ า ยยาเสริ ม ธาตุ เ หล็ ก
กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

๑๙
กลุ่มเป้าหมาย

ชื่อยาวิตามิน

1.หญิงตั้งครรภ์

Triferdine
(ธาตุเหล็ก,โฟลิก,ไอโอดีน)
2.หญิงหลังคลอด
Triferdine
3.เด็ก 6 เดือน – ต่า
ยาน้าเสริมธาตุเหล็ก
กว่า 3 ปี (หญิง-ชาย) (Ferrous fumarate)
4.เด็ก 3 – 5 ปี
Ferrous fumarate
(หญิง – ชาย)
5. วัยรุ่นหญิง
ธาตุเหล็ก
(13 –24) ปี
Ferrous fumarate
โฟลิก (Folic acid)
6.หญิงวัยเจริญพันธุ์
Triferdine
อายุ 20 – 34 ปี
ที่พร้อมจะตั้งครรภ์
มติที่ประชุม

ขนาด
รับประทาน
1 เม็ด ทุกวัน

ตลอดการตั้งครรภ์

1 เม็ด ทุกวัน
0.6ml ต่อ
สัปดาห์
1ml ต่อสัปดาห์

ถึงหลังคลอด 6 เดือน
อายุ 6 เดือน-2 ปี 11
เดือน 29 วัน
อายุ 3-5 ปี 29 วัน

1 เม็ด ต่อ
สัปดาห์ 1 เม็ด
ต่อสัปดาห์
1 เม็ด ทุกวัน

ระยะเวลา

สถานที่
แผนกฝากครรภ์

หลังคลอด
คลินิกเด็กดี /
ศพด.
คลินิกเด็กดี/
ศพด.
จนกว่าจะจบการศึกษา สถานศึกษา
(ทุกวันจันทร์)
อย่างน้อย
3 เดือนก่อนตั้งครรภ์
จนถึงหลังคลอด 6
เดือน

แผนกฝากครรภ์
/ที่ว่าการอาเภอ

รับทราบ

(๙ ) การจั ด ตั้ ง สภ าเด็ ก และเยาวชน ระดั บ ต าบล อ าเภ อ จั ง หวั ด
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 (บ้านพักเด็ก
และครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร)
ผู้แทนหน.บ้านพักเด็กฯ
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2560 มีผ ลบั งคับ ใช้เมื่ อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เพื่ อ ส่ งเสริมให้ เด็กและเยาวชน
ทุกระดับมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม โดยกาหนดให้มีการจัดตั้งสภาเด็ก
และเยาวชน นับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติบังคับใช้ ดังนี้ 1) สภาเด็กและเยาวชนระดับ
ตาบล/เทศบาล จัดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน 2) สภาเด็กและเยาวชนระดับอาเภอ/
เขต จั ด ตั้ ง ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน 150 วั น 3) สภาเด็ ก และเยาวชนระดั บ จั ง ห วั ด /
กรุงเทพมหานคร / แห่งประเทศไทย จัดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน
มติที่ประชุม
รับทราบ

ผอ.ทสจ.

(๑๐) การจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร)
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เห็นชอบ Roadmap การจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในพื้นที่วิกฤตที่ต้องเร่ง
แก้ไขปัญหากาจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้างสะสม (๖ จังหวัด) เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม
๒๕๕๗ และได้สั่ ง การให้ ดาเนินการแก้ไ ขปัญ หาขยะมูล ฝอย ทั้งใน กรุง เทพมหานคร
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ในทุกมิติ ประกอบด้วย ที่ทิ้งขยะมูลฝอย การแยก
ขยะมูลฝอย การขนขยะมูลฝอย โรงงานขจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ โดยทันที โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติ ๔ ขั้นตอน คือ
๑. กาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ กาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่
วิกฤติ (ขยะมูลฝอยเก่า)

๒๐

มติที่ประชุม

พัฒนาการจังหวัด

๒. สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม
(ขยะมูลฝอยใหม่) เน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง จัดการขยะมูลฝอย
แบบศูนย์รวม กาจัดโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน หรือทาให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
๓. วางระเบียบ มาตรการ การบริห ารจัดการขยะมูล ฝอยและของเสี ย
อันตราย
๔. สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน เน้นให้ความรู้ประชาชน
และบังคับใช้กฎหมาย
จังหวัดมุกดาหารได้ดาเนินการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลของศาลากลาง
จังหวัดมุกดาหาร และติดตั้งถังขยะแบบแยกประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะ
อินทรีย์ และขยะอันตราย โดยรอบศาลากลางจังหวั ดมุกดาหาร เริ่มดาเนินการครั้งแรก
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ดาเนินการมาแล้ว ๔ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม
๒๕๖๐ มีหน่วยงานและผู้เข้าร่วมจานวน ๑๐ ราย โดยขยะรีไซเคิลส่วนใหญ่เป็นประเภท
กระดาษ (๖๒.๐๐ kg) รองลงมาคือ พลาสติก (๑๕.๗๐ kg) และแก้ว (๑๐.๐๐ kg) รวม
ทั้งหมด ๘๗.๗๐ kg ครั้งที่ ๒ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ มีหน่วยงานและผู้เข้าร่วมจานวน
๑๑ ราย โดยขยะรีไซเคิลส่วนใหญ่เป็นประเภทกระดาษ (๓๖๗.๕๐ kg) รองลงมาคือ
พลาสติก (๔๓.๐๐ kg) แบตเตอรี่ (๑๐.๐๐ kg) แก้ว (๑.๐๐ kg) และกระป๋องอะลูมิเนียม
(๐.๔๐ kg) รวม ๔๒๑.๙๐ kg ครั้งที่ ๓ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีหน่วยงานและ
ผู้เข้าร่วมจานวน ๑๖ ราย โดยขยะรีไซเคิลส่วนใหญ่เป็นประเภทกระดาษ (๔๖๖.๒๐ kg)
รองลงมาคือ พลาสติก (๔๑.๙๐ kg) แก้ว (๑๘.๙๐ kg) กระป๋องสังกะสี (๐.๖๐ kg) และ
กระป๋องอะลูมิเนียม (๐.๔๐ kg) รวม ๔๕๕.๑๐ kg และครั้งที่ ๔ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
มีหน่วยงานและผู้เข้าร่วมจานวน ๑๓ ราย โดยขยะรีไซเคิลส่วนใหญ่เป็นประเภทกระดาษ
(1,341.50 kg) รองลงมาคือ พลาสติก (58.10 kg) แก้ว (58 kg) โลหะ/อโลหะ (๕.๕๐
kg) รวม ๑,463.1๐ kg จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา พบว่า หน่วยงานภายในบริเวณ
ศาลากลางให้ความร่วมมือและสนใจกิจกรรมโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเป็นอย่างมาก
โดยประเมินได้จาก 1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้นต่อเดือน ๒) ปริมาณขยะรีไซเคิล
ที่มากขึ้นในแต่ละเดือน
รับทราบ
๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)
(1) โครงการพัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วย
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการอย่างครบวงจร กิจกรรม ตลาดชุมชนดอนตาล
ถิ่นไทกะเลิง (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
จั งหวัดมุกดาหารร่ว มกับอาเภอดอนตาลกาหนดดาเนินงานกิจกรรมตลาด
ชุมชนดอนตาล ถิ่นไทกะเลิง ซึ่งใช้ชื่องานว่า ตลาดชุมชน ถิ่นไทกะเลิง โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่ งเสริ มให้ เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านนันทนาการและแหล่ งพักผ่ อนหย่อนใจ
แก่ ป ระชาชน และกระตุ้ น ภาวะเศรษฐกิ จ โดยการเพิ่ ม ช่ อ งทางการตลาดและธุ ร กิ จ
การท่องเที่ยวในอาเภอดอนตาล และจังหวัดมุกดาหาร รวมถึงเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการสืบทอดประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และดารงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิม
ของชุมชน โดยกาหนดดาเนินการ จานวน ๔ ครั้ง ผลการดาเนินการ ดังนี้

๒๑

มติที่ประชุม

1. เมื่ อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กิจ กรรม ได้แก่ แข่ง ขันปั่นจั กรยาน
ประกวดอาหารพาแลงที่เป็นเอกลักษณ์ของอาเภอดอนตาล ประกวดผ้าโบราณไทกะเลิง
ประกวดภาพวาดฝาผนัง ซึ่งภาพที่สื่อออกมานั้นจะแสดงถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี
ของชาวดอนตาล มีผู้ออกร้านจานวน ๘๘ ร้าน ยอดจาหน่าย ๑๑๐,๖๕๐ บาท
2. เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ กิจกรรม ได้แก่ เดินแบบชุดผ้าพื้นบ้านอีสาน
และประกวดนางสาวไทกะเลิง มีผู้ออกร้านจานวน ๑๑๕ ร้าน ยอดจาหน่าย ๑๓๕,๖๗๐ บาท
๓. เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ กิจกรรม ได้แก่ ประกวดส้มตาลีลา และ
ประกวดนวัตกรรมโอทอป มีผู้ออกร้านจานวน ๑๓๕ ร้าน ยอดจาหน่าย ๑๗๓,๕๙๐ บาท
๔. เมื่อวัน ที่ ๒๑ มิถุ นายน ๒๕๖๐ กิ จกรรม ได้แก่ ประกวดกล้ ว ยน้าว้ า
กล้วยหอมทอง และแข่งขันกินถั่วลิสงต้ม มีผู้ออกร้านจานวน ๑๓๕ ร้าน ยอดจาหน่าย
๒๑๐,๓๐๐ บาท
เพื่ อให้ เกิ ด ความยั่ งยื น ของตลาดไทกะเลิ ง อ าเภอดอนตาล จึ ง ขอให้ ส่ ว น
ราชการระดับจังหวัดและในพื้นที่ร่วมบูรณาการกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
รับทราบ

(2) การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง / ผู้พิการ ผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย (ที่ทาการปกครองอาเภอหว้านใหญ่)
นายอาเภอหว้านใหญ่
อาเภอหว้ านใหญ่โ ดยคณะกรรมการพัฒ นาเครือ ข่ายสุ ขภาพระดับอ าเภอ
(DHS) อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ได้กาหนดจัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้พิการ ผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย เด็กยากไร้และพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธ กองทุน “ปันน้าใจ ห่วงใย ชาวหว้านใหญ่ ”
มีกาหนดทอดผ้าป่าในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 0 .00 น. ณ หอประชุม
อาเภอหว้านใหญ่ จึ งขอเชิญชวนทั้งภาครัฐ และเอกชนร่ว มกิจกรรมทาบุญทอดผ้ าป่ า
สามัคคีในครั้งนีด้ ้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธาน

มติที่ประชุม

๓.4 เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) รายงานภาวะเศรษฐกิ จ การคลั ง จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ประจ าเดื อ นเมษายน
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
(2)สรุ ป สภาวะการค้ า ชายแดนไทยกั บ สปป.ลาว ด้ า นจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ประจาเดือนพฤษภาคม 2560 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(3) รายงานยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
(4) รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายด้ า นการเกษตร
ประจาเดือน มิถุนายน 2560 (สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร)
(5) สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประจาเดือน พฤษภาคม 2560
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

๒๒
ระเบียบวาระที่ ๔

จัดหางานจังหวัด

มติที่ประชุม

เรื่องอื่นๆ
4.1 พระราชก าหนดการบริ ห ารจั ด การการท างานของคนต่ า งด้ า ว พ.ศ. 2560
(สานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร)
ราชกิจ จานุ เ บกษาได้ ประกาศพระราชก าหนดการบริห ารจั ดการการท างานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23
มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นการปรับปรุงกฎหมายที่มีบทบัญญัติยังไม่ครอบคลุมการบริหาร
จัดการการทางานของคนต่างด้าวทั้งระบบ เน้นให้การคุ้มครอง อานวยความสะดวกให้กับ
ทั้ ง นายจ้ า งและแรงงานต่ า งด้ า ว การเพิ่ ม โทษนายจ้ า งที่ ก ระท าผิ ด กฎหมาย พร้ อ ม
ดึงประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
รับทราบ
4.2 ปฏิทินงานสาคัญประจาเดือนกรกฎาคม 2560

ประธาน
ที่
1

วัน/เดือน/ปี
4กรกฎาคม2560

2

4กรกฎาคม2560

3

7 – กรกฎาคม
2560

4
5
6

7
8

ชื่องาน
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลู กเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
หน่ วยแพทย์เคลื่ อนที่ พอ.สว. พื้นที่อาเภอ
ดอนตาล

โครงการงานสั ป ดาห์ อ าสาฬหบู ช าและ
เข้าพรรษาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีกับ
ประเทศอาเซี ย นในมิ ติ พ ระพุ ท ธศาสนา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
11 กรกฎาคม2560 วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

สถานที่
หน่วยงาน
วัดศรีบุญเรือง ตาบลศรีบุญ สานักงานวัฒนธรรม
เรือง อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
บ้ า นเหล่ า แขมทอง หมู่ 8 สานักงาน
ต า บ ล เ ห ล่ า ห มี อ า เ ภ อ สาธารณสุขจังหวัด
ดอนตาล
มุกดาหาร
วัดศรีบุญเรือง
ตาบลศรีบุญเรือง
อาเภอเมืองมุกดาหาร
ห้องประชุมแก้วมุกดา

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดมุกดาหาร

ส านั ก งานจั ง หวั ด
มุกดาหาร
12 กรกฎาคม
หน่ วยแพทย์เคลื่ อนที่ พอ.สว. พื้นที่อาเภอ พื้นที่อาเภอหนองสูง
สานักงานสาธารณสุข
2560
หนองสูง
จังหวัดมุกดาหาร
14กรกฎาคม 2560 โครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข
โรงเรียนบ้านหนองบง หมู่ที่ ที่ทาการปกครอง
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัด
ตาบลหนองเอี่ยน อาเภอ จังหวัดมุกดาหาร
มุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ
คาชะอี
พ.ศ. ๒๕๖๐
28 กรกฎาคม
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ส านั ก งานจั ง หวั ด
2560
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
มุกดาหาร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
31กรกฎาคม 2560 โครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทาบุญ สืบสาน วัดศรีสุมังค์วนาราม
สานักงานวัฒนธรรม
วัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ จังหวัด
ต าบลศรี บุ ญ เรื อ ง อ าเภอ จังหวัดมุกดาหาร
มุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
เมืองมุกดาหาร
2560

๒๓
ที่

วัน/เดือน/ปี
ชื่องาน
ทุกเช้าวันศุกร์
กิจกรรมตักบาตรเพื่อถวายเป็น
ของแต่ละสัปดาห์ พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
(วันศุกร์ที่ 7,14,21และ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
28 กรกฎาคม2560)
มติที่ประชุม

สถานที่
ริมเขื่อนแม่น้าโขง
บริเวณหน้าวัดศรีบุญเรือง
อาเภอเมืองมุกดาหาร

หน่วยงาน
สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดมุกดาหาร

รับทราบ

มติที่ประชุม

4.3 กาหนดการประชุม กรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้า ส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหารครั้งที่ ๗/๒๕60
กาหนดการประชุม กรมการจั งหวัด มุกดาหาร และหั ว หน้า ส่ ว นราชการประจ า
จังหวัดมุกดาหารครั้งที่ ๗/๒๕60 วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม ๒๕60 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑2.๐๐ น.

หน.สนจ.

ลงชื่อ
(นางสาวธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี)
นักวิเทศสัมพันธ์
ผู้จดรายงานการประชุม

