รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 7/๒๕60
วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม ๒๕60
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายรณรงค์ นครจินดา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายณัฐวุฒิ เนืองทอง
แทน อัยการจังหวัดมุกดาหาร
4. นายประพาส หนูเจริญ
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
5. นายสมเพชร สร้อยสระคู
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
6. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
7. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
8. นายสุดใจ สมุทรเวช
แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
9. นายเอกสิทธิ์ ชมนุ้ย
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
10. นายสัญญ์ธวัชชร์ ริว้ เหลือง
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
11. นายพสธร พัสแสงสุ
แทน ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
12. นายสันธาน สร้อยสาโรง
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
13. นายพรชัย พุดซ้อน
นายอาเภอคาชะอี
14. นายมนตรา กอซอ
นายอาเภอดอนตาล
15. นายมนต์วิทย์ โชติอัษฎายุธ
นายอาเภอดงหลวง
16. นายปิติณัช นิธิศธานี
นายอาเภอหว้านใหญ่
17. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
นายอาเภอหนองสูง
18. นางสาวบุญเตรียม คาถา
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
19. นายภานุพงศ์ ทวีโคตร
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
20. นายอาพล สุดนิคม
ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
21. นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
22. นายอารักษ์ ส่องแสง
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
23. นางอรุณี ศรีประจันทร์
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
24. นางสาวสุกัลยา แก้วสม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
25. นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
26. นายวิรุฬห์ ศุภกุล
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
27. นายสมจิตร กาทาวงศ์
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
28. นายปิยพงศ์ นาโสก
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
29. นายเชิดชัย อาจวิชัย
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ ๗๒
30. นายอุทิน สุทธิสาร
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
31. นางจงกลณี กระมลวิเศษกุล
ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดมุกดาหาร
32. นางพรอุมา หมอยา
คลังจังหวัดมุกดาหาร
33. นางปุญชรัสม์ สินศักดิ์ชัย
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
34. นายชวการ มาฆะวงศ์
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
35. นางวิไลจิตร ปรีมงคล
แทน สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
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นายถวัลย์ รอดจิตต์
นายวิจิตร ศรีสมศักดิ์
นายจรูญ เหง่าลา
ว่าที่ ร.ต.พิเชษฐ์ แก้วจินดา
นายวิวัฒนชัย วรโรจน์พลาธิป
นายชัชวาล ราชขันธ์
พล.ต.ต.อภิชิต เทียนเพิ่มพูล
พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง
พ.ต.ท.จตุพร
พ.ต.ท.อกนิษฐ์ สุทธิพงษ์
นายวิญญู รัตนาพันธ์
นายวิยะ ด้วงแพง
นายเจษฎา ศรีพันดอน
นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร
นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์
นายวิริยะ แก้วคง
นางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน
นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์
นายอุทัย ศรีทานันท์
นายบุญส่ง ชื่นตา
นายเฉลิมพล เพ็ชรรัตน์
นายรุ่งเรือง ลุ้งบ้าง
นายสุทธิกาล ภูแด่น
นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา
นายพิทักษ์ เมืองโคตร
นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณไตรย์
นายวสันต์ นิสัยมั่น
นายเสถียร แสนอุบล
นางสาวสร้อย สกุลเด็น
นางสาวธวัลรัตน์ ผงทอง
นายกิมหงวน อุทัย
นายสมปอง ทองศรี
นายชนินทร์ วงษ์ทิพ
นางสาววิจิตรา ศิริ
นายศศิพลษา จันทรสาขา
นายสายันต์ บุญสี
นางทัศนีย์ บุตรดีวงศ์
นางยุภา สุขทองสา
นายสรรเพชญ ม่วงมาลี
นายวิชัย พลอยกลม

นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
ผู้อานวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 234
แทน ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
แทน ผกก.10 กองบังคับการตารวจน้า
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
แทน ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดมุกดาหาร
ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
แทน สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทน โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการครูฯ จังหวัดมุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร

๓
76. นายเดชา แสงสุวรรณ
77. นายสุรพล มิ่งชัย
78. นางสาวเสาวนีย์ บุพบุญ
79. นางศรีสุภรณ์ ชมศรีหาราชพร
80. นางนภัสสรณ์ บุญภาย
81. ร.ท.อนุสรณ์ อินต๊ะกัน
82. พ.อ.สุดใจ แพงพรมมา
83. ร.ท.ปัญญา ศรีน้อย
84. พ.จ.อ.สิทธิ์ถวิล วังคะฮาต
85. พ.อ.พรเทพ ชิ้นสุวรรณ
86. นายคายืน วงศ์ชาลี
87. นายพุทธาสิทธิ์ จันทร์เต็ม
88. นายวิศิษฐ์ โพธิ์ไทรย์
89. นายกานต์ สุวรรณพันธ์
90. นางสมรัก ศรีคง
91. นายสรุจิตต์ จันทรสาขา
92. นายพรพนา แสนการุณ
93. นายประนอม อุทรักษ์
94. นายฉัตรชัย เฉลิมช่วง
95. นางสาวจริญญา วันทาวงศ์
96. นางสาววิมล กลางประพันธ์
97. นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม
98. นางศิริพร เศษแสงศรี
99. นางพัฒนา อุตโรกุล
100.นายบุญรู้ บุตรดีวงศ์
101.นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์
102.นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
103.นางอุดมลักษณ์ คาหาญ
104.นางธงชัย โสดา
105.นายสมชาย เลาหพัชรินทร์
106.พ.ต.อ.ธนาศักดิ์ บุตรเนียร
107.พ.ต.อ.ฐากูรสมบัติ สวงโท
108. นายไพฑูรย์ สุขต่าย
109.นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร
110.นางบุญญสรณ์ บุญโสม
111.นางสาวธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี

นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
แทน พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.กกล.รส.จว.มห.
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.นพค.24
แทน ผบ.หมู่เรือที่ 3 นรข.
รอง ผอ.รมน.จว.มห. (ท.)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน รองประธาน ก.ธ.จ.มุกดาหาร
แทน พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทนนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทนประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทนประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดมุกดาหาร
ผกก.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองมุกดาหาร
โครงการชลประทานมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
นักวิเทศสัมพันธ์ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ไม่มาประชุม
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายนพดล ไพฑูรย์) ติดราชการ
2. อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
3. ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
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4. ผู้อานวยการ คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
5. ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
6. ผู้อานวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
7. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
8. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
9. หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
10. หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
11. หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
12. หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
13. หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
14. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
15. ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
16. ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
17. หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
18. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
19. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
20. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
21. ป่าไม้จังหวัดมุกดาหาร
22. ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
23. หัวหน้าด่านป่าไม้มุกดาหาร
24. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มน้าฯ
25. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
26. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
27. นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
28. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
29. นายกสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
30. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา

เวลา ๐๙.30 น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานการ
ประชุมกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

พิธีการก่อนการประชุม
๑. พิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิง่ ชีพ ให้กับข้าราชการในจังหวัดมุกดาหาร (ที่ทาการ
ปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ด้ว ยกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้จัดสร้างเครื่องหมาย “รักษา
ดินแดน ยิ่งชีพ” ขึ้น เป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ได้ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ ม พระราชทานพระบรมราชานุ ญ าตให้
กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานบน
เครื่องหมาย ฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องหมายแก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เพื่อมอบ
ให้กับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อ
กิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม สาหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้

๕
ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต ในการนี้ กองบัญชาการกอง
อาสารั ก ษาดิ น แดน ได้ พิ จ ารณามอบเครื่ อ งหมาย “รั ก ษาดิ น แดนยิ่ ง ชี พ ” ให้ กั บ
นายมนต์ วิท ย์ โชติอั ษฎายุ ธ นายอาเภอดงหลวง ในฐานะเป็ นผู้ ทาคุ ณประโยชน์ ต่ อ
ประเทศชาติ เป็นส่วนรวม สมควรให้ได้รับการยกย่องให้ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดน
ยิ่งชีพ” เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ
2. พิธีมอบภาพและช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด TO BE NUMBER
ONE (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
โครงการ TO BE NUMBER ONE ได้มีการคัดเลือกบุคคลดีเด่นที่มีผลงาน
ต่อเนื่อง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ได้เสนอผลงานของ นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์
สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีความขยัน มุ่งมั่น ตั้งใจ ให้ความสาคัญ และเป็น
ผู้นาในการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดมุกดาหารต่อเนื่อง
สนับสนุนการดาเนินงานทุกกิจกรรม ได้เป็นผู้นา ริเริ่มนาทีมในการลงตรวจเยี่ยม ติดตาม
ผลการดาเนินงานของอาเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่ อย่างเป็น
รูปธรรม ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ และปี ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่จังหวัดที่ได้ดาเนินการเช่นนี้
เป็นยุทธวิธีที่ ส่ งผลต่อการดาเนินงานของ อาเภอ ชมรมในพื้นที่ได้ตื่นตัว เอาจริงเอาจัง
ในการดาเนินงานให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น อย่างเป็นรูปธรรม และยังได้สนับสนุนให้
บรรจุ แผนโครงการ TO BE NUMBER ONE ในแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร
ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ งบประมาณกว่า ๔ ล้านบาทต่อปี จากผลงานดังกล่าวส่งผลให้
นายสรสิ ท ธิ์ ฤทธิ์ ส รไกร ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ได้ รั บ พระราชทานรางวั ล
“ผู้ว่าราชการจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๐” ในโอกาสนี้
ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร จึ ง ขอมอบภาพรั บ พระราชทานรางวั ล
และช่อดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีต่อผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. พิธีมอบดอกไม้จันทน์ (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่ จั ง หวั ดมุ กดาหาร ได้ ประชาสั มพั นธ์ ให้ ประชาชนจั ดท าดอกไม้ จั นทน์
เพื่ อถวายในงานพระราชพิ ธี ถวายพระเพลิ งพระบรมศพพระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทร
มหาภู มิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ในส่ วนของจังหวัดมุกดาหาร
จานวน 150,000 ดอก เพื่อรองรับให้เพียงพอกับประชาชนที่คาดว่าจะเข้าร่วมพิธีเป็น
จานวนมาก ในการนี้ คณะครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
จึ ง ได้ จั ด กิ จ กรรมประดิ ษฐ์ ด อกไม้ จั นทน์ เพื่ อ ถวายแด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช จากการดาเนินกิจกรรมดังกล่าวสามารถประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ได้
ทั้งหมด จานวน 1,100 ดอก จึงขอส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้กับจังหวัดมุกดาหารรวบรวม
ต่อไป
3. พิ ธี ม อบป้ า ยวิ ท ยุ ป ระชารั ฐ (สถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งแห่ ง ประเทศไทย จั ง หวั ด
มุกดาหาร)
สานักประชาสัมพันธ์เขต ๒ อุบลราชธานี กรมประชาสัมพันธ์ ได้มีนโยบายให้
สถานี วิ ทยุ กระจายเสี ยงแห่ ง ประเทศไทย ในสั งกั ด ด าเนิ นโครงการ “พลั ง ประชารั ฐ
สานประชาสัมพันธ์ สร้างสุขสู่ชุมชน” ซึ่งดาเนินการในรูปแบบ วิทยุประชารัฐ เพื่อเพิ่ม
ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และรับสื่อของประชาชน ผ่านเครือข่ายวิทยุท้องถิ่น
วิทยุชุมชน และหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้านใน ๙ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่ า ง เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ รั บ ทราบอย่ า งทั่ ว ถึ ง ส าหรั บ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร สถานี

๖
วิทยุ กระจายเสีย งแห่ งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหารได้ขอความร่วมมือเครือข่ายวิทยุ
ชุมชนในจังหวัด โดยมีสถานีฯ ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ รับสัญญาณการส่ ง
กระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม.ความถี่ ๙๙.๒๕ MHz
ทุกวันในช่วงเวลา ๐๖.๐๐ ๐๘.๐๐ น. ซึ่งเป็ น ช่วงเวลารายการข่าวสารบ้านเฮา,รายการผู้ ว่าพบประชาชน และ
ถ่ายทอดข่าว เพื่อเป็นเกียรติแก่สถานีวิทยุฯ ที่ร่วมโครงการฯ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบป้าย
วิทยุประชารัฐให้กับสถานีวิทยุฯ ที่ร่วมโครงการ จานวน ๗ สถานี ดังนี้
๑. สถานีวิทยุชุมชนคาหอย F.M.๙๑.๗๕ MHz โดยนายวีระศักดิ์ สุดโต
๒. สถานีวิทยุคลื่นมหาชนคนลูกทุ่ง F.M.๑๐๑.๗๕ MHz โดยนางสุลักขณา
โคตรสมบัติ
๓. สถานีวิทยุมายเรดิโอ F.M.๙๒.๕ MHz โดยนางธัญลักษณ์ นามมูลตรี
๔. สถานีวิทยุแซด-เรดิโอมุกดาหาร F.M.๙๑.๗๕ MHz โดยนางสายชล นาโสก
๕. สถานีวิทยุชุมชนคาชะอีสี่มุมเมือง F.M.๑๐๗.๗๕ MHz โดยนายเพลินศักดิ์
บุตรดีวงศ์
๖. สถานีวิทยุชุมชน OK Radio นิคมคาสร้อย F.M.๑๐๑ MHz โดยนางราไพ
ชาวระนอง
๗. สถานี วิ ท ยุแ ห่ งความหวั งก าลั ง ใจ F.M.๘๗.๗๕ MHz โดยนายมี ศั ก ดิ์
ยวนแหล
ระเบียบวาระที่ 1
มติที่ประชุม
ประธาน

หน.สนง.ปภ.จ.

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕60 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ
1.2 ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
ด้วยจังหวัดมุกดาหารได้ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่อาเภอดงหลวง
เพื่อให้ หั ว หน้ าส่ ว นราชการรับทราบสถานการณ์จึ งขอให้ ห น่ ว ยงานที่เ กี่ยวข้ องรายงาน
สถานกการณ์น้าท่วมในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือประชาชนใน
พื้นที่ต่อไป
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) ที่ปกคลุมบริเวณ
เมืองดองฮอย ประเทศเวียดนาม ได้อ่อนก าลั งลงเป็น พายุดีเปรสชั่น โดยได้ เคลื่ อนเข้ า
ปกคลุมประเทศลาว และบริเวณจังหวัดมุกดาหาร โดยได้เกิดลมพายุพัดต้นไม้ล้มทับเส้นทาง
จราจร และเกิดน้าท่วมในหลายพื้นที่ของอาเภอเมืองมุกดาหาร อาเภอหนองสูง อาเภอ
หว้านใหญ่ และเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร เบื้องต้นได้รับผลกระทบ 7 อาเภอ 45 ตาบล
403 หมู่ บ้ า น ราษฎรได้ รั บ ผลกระทบ 30,633 ครั ว เรื อ น 97,700 คน อพยพ
4 ครัวเรือน เสียชีวิต 2 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 40,108 ไร่ บ่อปลา
1,151 ไร่ ถนน 2 สาย ฝาย 1 แห่ ง (ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 31 กรกฎาคม 2560)
โดยกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหารได้ดาเนินการจัดตั้งศูนย์
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดมุกดาหาร ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร และมูลนิธิการกุศล
มุกดาหาร สาหรับการให้ความช่วยเหลือเพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ดังนี้
1. สนับสนุนเรือท้องแบน จานวน 17 ลา
2. เรือพลาสติก (PCS) จานวน 60 ลา

๗
3. สิ่งของสารองจ่าย จานวน 100 ชุด
4. ถุงยังชีพ จานวน 1280 ชุด
5. น้าดื่ม จานวน 2500 โหล
4. เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร มู ล นิ ธิ ก ารกุ ศ ลมุ ก ดาหาร หอการค้ า จั ง หวั ด
มุกดาหาร หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน ระดมสิ่งของสาหรับอุปโภคบริโภค เข้าช่วยเหลือ
ณ พื้นที่ประสบภัยในเขตอาเภอดงหลวง และอาเภอหว้านใหญ่
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัด
มุกดาหาร พร้ อมนางคานึงนิตย์ ฤทธิ์สรไกร นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดมุกดาหาร หั ว หน้าส่ ว นราชการระดับจังหวัด นายอาเภอดงหลวง ลงพื้นที่ตาบล
พั ง แดง อ าเภอดงหลวง ติ ด ตามสถานการณ์ น้ าในพื้ น ที่ พ ร้ อ มมอบสิ่ ง ของช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัย และให้กาลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560
นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นางคานึงนิตย์ ฤทธิ์สรไกร
นายกเหล่ ากาชาดจัง หวั ดมุก ดาหาร ได้น าหั ว หน้ าส่ ว นราชการ ติดตามสถานการณ์น้ า
ในพื้ น ที่ พร้ อมมอบสิ่ ง ของช่ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย และให้ กาลั ง ใจเจ้า หน้ าที่ผู้ ปฏิ บัติ งาน
ทีบ่ ้านนาดี หมู่ 8 และบ้านโคกสว่าง หมู่ 9 ตาบลโป่งขาม อาเภอหว้านใหญ่
ผอ.โครงการชลประทาน
สถานการณ์ น้ าจั ง หวั ด มุก ดาหารปริ ม าณน้ าฝนอยู่ 1,310 มิ ล ลิ เ มตร ใกล้ เ คี ย ง
ปริมาณน้าฝนทั้งปี ของปีที่แล้ว 1,400 มิลลิเมตร สถานการณ์น้าโขง ระดับน้าโขงอยู่ที่
10.58 เมตร อัตราการไหลอยู่ที่ 23,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับต่ากว่าตลิ่งอยู่
1.92 เมตร ในช่วงระหว่างวันที่ 25 – 28 กรกฎาคม 2560 ปริมาณน้าฝนของจังหวัด
มุก ดาหารอยู่ ที่ 225 มิ ล ลิ เ มตร ส าหรั บ สถานการณ์ อ่า งเก็ บ น้ าที่ อ ยู่ ใ นความดู แ ลของ
โครงการชลประทานฯ จานวน 21 แห่ง มี 15 แห่ง ที่ปริมาณกักเก็บน้า 100 เปอร์เซ็นต์
อีก 6 แห่ง ปริมาณกักเก็บน้า 80 – 90 เปอร์เซ็นต์ ขณะนี้โครงการชลประทานฯ มีความ
จาเป็นที่จะต้องระบายน้าออกจากอ่างเก็บน้า อาจจะกระทบพื้นที่ท้ายน้า และได้ตรวจสอบ
ทานบดิน ของอ่างเก็บน้าด้ว ย ทั้งนี้ ขอให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นสารวจ แจ้งความ
ผิดปกติของอ่างเก็บน้าที่อยู่ในความดูแลให้ โ ครงการชลประทานทราบด้วย เพื่อที่จะได้
ตรวจสอบความปลอดภัยของอ่างเก็บน้าต่อไป และกรมชลประทานได้ ส่งเครื่องผลักดันน้า
จานวน 4 เครื่อง และเครื่องสูบน้าขนาด 8 นิ้ว จานวน 12 เครื่อง เพื่อเตรียมการรับมือต่อไป
ประธาน
สถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่อาเภอดงหลวงจะท่ว มพื้นที่เกษตรกรรม และเส้นทาง
คมนาคมถูกตัดขาด และในวั นนี้จังหวัดมุกดาหารจะได้ลงพื้นที่อาเภอดงหลวงเพื่อไปให้
กาลั งใจและมอบถุงยังชีพให้ กับประชาชนในพื้นที่ ด้ว ย จึงขอเชิญชวนส่ ว นราชการร่ว ม
บริจาคสิ่งของช่วยเหลือ และร่วมลงพื้นที่หากไม่ติดภารกิจ สาหรับสถานการณ์แม่น้าโขง
ระดับน้าโขงอยู่ที่ 10.58 เมตร นั้น ขอให้อาเภอชายแดนทั้ง 3 อาเภอ และเทศบาลเมือง
มุกดาหาร ประชาสัมพันธ์แจ้งสถานการณ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและเตรียมตัว
รับมือด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
ผู้แทน หน.สนจ.
มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯครั้งที่ 6/๒๕60 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน ๒๕60
รายงานการประชุมมีจานวน 23 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 6/๒๕60 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน ๒๕60

๘
ระเบียบวาระที่ ๓

พัฒนาการจังหวัด

มติที่ประชุม

ปลัดจังหวัด

มติที่ประชุม

จัดหางานจังหวัด

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) โครงการจิ ตอาสาประดิษ ฐ์ ด อกไม้ จัน ทน์ พระราชทานจั ง หวัด มุ ก ดาหาร
เนื่ อ งในงานพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ ท ร
มหาภูมิพลอดุลยเดช (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารในฐานะเลขานุการโครงการจิตอาสา
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ได้ขอความร่วมมือส่วนราชการรายงานความก้าวหน้า
การจัดทาดอกไม้จันทน์ ทุกศุกร์ของสัปดาห์ ซึ่งในขณะนี้จังหวัดมุกดาหารมียอดสะสม
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๕๕,๗๓๔ ดอก และดอก
ช้างน้าว จานวน ๔ ช่อ
ซึ่งสานักงานพั ฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร จะเป็นหน่วยจัดเก็บ โดยขอให้
ส่วนราชการ กลุ่ม องค์กรที่ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จัดใส่ถุงๆ ละ ๕๐ ดอก หรือ ๑๐๐ ดอก
(ตามขนาดถุง) โดยเรียงให้สวยงาม แล้วนาส่งให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
รับทราบ
(2) การอานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีความประสงค์เดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบ
ถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดมุกดาหาร
ห้วงที่ 2 ครั้งที่ 6 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 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 และประชาชนที่ได้รับพระกรุ ณาธิคุณ กระทรวงมหาดไทยจึงได้
ขยายการปฏิบัติตามแผนดาเนินงานฯ เป็นระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม – 30
กัน ยายน โดยจั งหวัด มุกดาหารได้กาหนดแผนการดาเนินงานอานวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการเดินทางเข้าเฝ้ าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพฯ จานวน 7 ครั้ง ครั้งละ
300 คน ซึ่งดาเนิ น การแล้ว 5 ครั้ง ครั้งต่อไปคือวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560
โดยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด มุ ก ดาหารเป็ น หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ ง ก าหนดพิ ธี
ปล่ อ ยแถวโดยผู้ ว่ า ราชการจัง หวั ด มุก ดาหาร ในวั น พุ ธ ที่ 16 สิ ง หาคม 2560 เวลา
15.00 น. ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร จึงขอเรียนเชิญหัวหน้า
ส่วนราชการร่วมพิธีตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย สาหรับครั้งที่ 7 ในวันที่ 21
กันยายน 2560 โดยอาเภอนิคมคาสร้อยและอาเภอหว้านใหญ่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
รับทราบ
(3) การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ รั บ แจ้ ง การท างานของคนต่ า งด้ า วจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
(สานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร)
ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ
ขออนุ ญ าตท างานและการอนุ ญ าตให้ ท างานตามพระราชก าหนดการบริ ห ารจั ด การ
การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เพื่อให้การบริหาร
จั ด การแรงงานต่ า งด้ า วในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด มุ ก ดาหารเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
มีประสิทธิภาพและตอบสนองนโยบายของรัฐบาล จังหวัดมุกดาหารจึงจัดตั้งศูนย์รับแจ้ง
การทางานของคนต่างด้าวจังหวัดมุกดาหารขึ้น ณ ที่ทาการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ

๙

มติที่ประชุม
ผู้แทนสถิติจังหวัด

มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

ด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคงจังหวัดมุกดาหาร โดยมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การรับแจ้งการทางานของคนต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารและให้เปิดบริการตั้งแต่
วันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งระหว่างวันที่
24 – 26 กรกฎาคม 2560 มีผู้แจ้งการทางานของคนต่างด้าวในพื้นที่ ดังนี้ นายจ้าง
จ านวน 39 คน แรงงานต่า งด้าวสั ญชาติกั มพูช า 2 คน แรงงานต่างด้ าวสั ญชาติล าว
54 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 6 คน
รับทราบ
(4) โครงการสารวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย (สานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร)
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เห็นชอบในหลักการ
โครงการส ารวจข้ อ มูล ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ย ตามที่ ก ระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่อ เศรษฐกิจ และสั ง คม
โดยสานักงานสถิติแห่งชาติเสนอ เพื่อให้ภ าครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูล ที่จะ
สามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ในการวิเคราะห์ และกาหนดนโยบายด้านสวัส ดิการของรั ฐ
ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีรายได้น้อย ในการนี้ สานักงานสถิติ
จังหวัดมุกดาหาร ได้ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระหว่างวันที่ ๒๐ กรกฏาคม –
๑๘ สิ ง หาคม ๒๕๖๐ โดยจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร มี จ านวนผู้ ล งทะเบี ย นผู้ มี ร ายได้ น้ อ ย
จากข้อมูลสานักเศรษฐกิจการคลัง จานวน ๑๐๘,๑๗๔ ราย ได้รับความอนุเคราะห์จาก
สถาบันการศึกษาภายในจังหวัดให้นักศึกษาเป็นผู้จัดเก็บข้อมูล คือ วิทยาลัยการอาชีพ
นวมินทราราชินีมุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย วิทยาลัยชุมชน และ กศน.
จังหวัดมุกดาหาร แยกเป็นเจ้าหน้าที่วิชาการ/อาจารย์ จานวน ๑๘ คน และพนักงาน
แจงนับ จานวน ๕๔๐ คน โดยมีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับโครงการทั้งในระดับวิชาการ
ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐และพนักงานแจงนับ ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แล้ว
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล จะใช้วิธีการส่ งนักศึกษา/นักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป
ออกส ารวจผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยตามบั ญ ชี ร ายชื่ อ ของผู้ ล งทะเบี ย น ในทุ ก พื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด
มุกดาหารทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขต โดยผู้ลงทะเบียนต้องเป็นผู้ตอบข้อมูลเอง ข้อมูล
ที่จัดเก็บ มีข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสัมภาษณ์ ข้อมูลสภาพความเป็นอยู่ ข้อมูลอาชีพ ข้อมูล
รายได้และภาระค่าใช้จ่าย และความต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือ
หน่วยงานในจังหวัด ผู้นาท้องถิ่นประชาสั มพันธ์โครงการสารวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย และ
ให้ความอนุเคราะห์แก่นักศึกษาในการเข้าพื้นที่เพื่อดาเนินการสารวจครั้งนี้ด้วย
รับทราบ
(4) การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เห็นชอบมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้
ส่วนราชการ รัฐ วิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติโ ดยกาหนดเป้าหมายการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แยกรายไตรมาส ดังนี้

๑๐
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

รายการ

ผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
%
ลาดับการ
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
เป้าหมาย
เบิกจ่าย
(ก.ค.60)
(ประเทศ)
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ

งบประจา

1,599.73

1,366.39

85.41

84

21

งบลงทุน
รวม

1,383.96
2,983.70

1,091.05
2,457.44

78.84
82.36

71
81

12
10

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

มติที่ประชุม

เบิกจ่าย
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ

%
เป้าหมาย
(ก.ค.60)

ลาดับการ
เบิกจ่าย
(ประเทศ)

งบประจา

59.09

36.10

61.09

84

40

งบลงทุน

171.00

122.29

71.51

71

28

รวม

230.09

158.39

68.84

81

27

รับทราบ

3.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
(1) การจั ด กิ จ กรรม “คลิ นิ ก เอสเอ็ ม อี สั ญ จรแนวประชารั ฐ ” (ส านั ก งาน
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร)
อุตสาหกรรมจังหวัด
กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย และหน่ว ยงานเครือข่า ยการพัฒนาเอสเอ็มอี ดาเนินการจัดงาน “คลินิกเอสเอ็มอี
สัญจรแนวประชารัฐ ” ครั้งที่ 5 เร่งเสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทยครอบคลุมทุกมิติอย่างสมดุล

๑๑

มติที่ประชุม

ตามแนวประชารัฐ สร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายใน (Local Economy) รองรับ
การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จและการค้ า บนเส้ นทางระเบีย งเศรษฐกิ จ แนวตะวัน ออกตะวันตก (EWEC) เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจากนายอุตตม
สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมพลอย
พาเลซ จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้
กล่ า วรายงาน และนายสรสิ ท ธิ์ ฤทธิ์ ส รไกร ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหารให้ เ กี ย รติ
เข้าร่ วมงานและกล่าวต้อนรับ ซึ่งในงานได้มีการจัดแสดงสิ นค้าจากผู้ ประกอบการที่มี
ศักยภาพ มีการออกบูทให้คาแนะนาปรึกษาด้านการเงินการขอสินเชื่อสนับสนุนต่างๆ มี
การเสวนาของผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อฯ โดยมีประชาชน ผู้แทนจากส่วนราชการ
และสถานประกอบการในจั ง หวั ด มุก ดาหารและจั งหวั ดใกล้ เ คี ย งเข้ าร่ ว มเป็ น จ านวน
ประมาณ ๘๐๐ คน
รับทราบ

(2) การดาเนินงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจาจังหวัด
มุกดาหาร (สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร)
อุตสาหกรรมจังหวัด
จังหวัดมุกดาหารได้รับจัดสรรวงเงินจานวน ๑๘๖ ล้านบาท มีผู้ประกอบการที่
ได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้วจานวน ๒ ราย คือบริษัทคิงส์ทวีทรัพย์ ดิสทริบิวชั่น (2014) จากัด
และ ห้างหุ้นส่วนจากัดมาริลิน อินเตอร์ฟู้ดส์ วงเงินรายละ ๓ ล้านบาท รวมเป็นเงิน ๖
ล้านบาท มีผู้ประกอบการที่ขอรับสินเชื่อที่อยู่ระหว่างการส่งเรื่องเข้าคณะอนุกรรมการ
วิ เ คราะห์ ท างการเงิ น (ตามประกาศรั บ ค าขอสิ น เชื่ อ ฯ ครั้ ง ที่ ๑) จ านวน ๔ ราย
วงเงิน ๓๓ ล้านบาท และส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ได้รวบรวมรายชื่อ
ผู้ป ระกอบการ (ตามประกาศขยายเวลารับคาขอสิ นเชื่อ ครั้งที่ ๒) เพื่อนาส่ งธนาคาร
พัฒ นาวิส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ งประเทศไทย สาขามุกดาหารพิจ ารณา
คุ ณ สมบั ติ แ ละเอกสารในเบื้ อ งต้ น ก่ อ นน าเสนอคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารกองทุ น ฯ
จานวน ๖ ราย วงเงินรวม ๔๓,๓๙๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้มีรายชื่อผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่าง
รอน าส่ ง ธนาคารฯ เพื่ อ พิ จ ารณา (รอประกาศขยายเวลารั บ ค าขอสิ น เชื่ อ ครั้ ง ที่ ๓)
อีกจานวน ๓ ราย วงเงิน ๑๓ ล้านบาท ทั้งนี้ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหารได้
ดาเนิน การประชาสัมพันธ์กองทุนฯ เพื่อช่ว ยเหลือผู้ประกอบการในจังหวัดอย่างเต็มที่
มีการบู ร ณาการความร่ว มมือกับ หน่ว ยงานและภาคเอกชนที่เกี่ย วข้อง เช่ น สมาพัน ธ์
เอสเอ็มอีแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร เป็นต้น
พร้อมทั้งให้คาแนะนาปรึกษาแก่ผู้ประกอบการที่สนใจ ณ ศูนย์ SME Support & Rescue
Center ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี จังหวัดมุกดาหาร (ตั้งอยู่ ณ สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร)
มติที่ประชุม
รับทราบ

ผอ.กกท.จังหวัด

(3) รายงานผลการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45
และกี ฬ าคนพิ ก ารแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ 35 ณ จั ง หวั ด สงขลา (ส านั ก งานการกี ฬ าแห่ ง
ประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่ จั ง หวั ด สงขลาได้ ด าเนิ น การจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าแห่ ง ชาติ ค รั้ ง ที่ ๔๕
“ สงฃลาเกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓๕ “สมิหลาเกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นั้น จังหวัด
มุกดาหาร มีนักกีฬาทีไ่ ด้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน ดังนี้

๑๒
กีฬาแห่งชาติ รวม ๒ เหรียญทอง ๓ เหรียญเงิน ๓ เหรียญทองแดง อยู่ใน
ลาดับที่ ๕๕ ของประเทศ ได้แก่
๑. เหรียญทอง เทควันโดรุ่นไม่เกิน 80 กก. (น้าหนักมากกว่า 74 กก. แต่ไม่
เกิน 80 กก.) บุคคลชาย ได้แก่ นายจักรพงษ์ อ่อนอนงค์ นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ
นวมินทราชินีมุกดาหาร
2. เหรียญทอง ยูยิตสู ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้าหนักเกิน
85 - 94 กก. บุคคลชาย ได้แก่ นายภูมินทร์ บุทธิจักร์ นักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยา
3. เหรียญเงิน ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ (Fighting system) รุ่นน้าหนักเกิน 85 94 กก. บุคคลชาย ได้แก่ นายภูมินทร์ บุทธิจักร์
๔. เหรียญเงิน วูซู ยุทธลีลา ประเภทยุทธลีลาหนานฉวน บุคคลชาย ได้แก่
นายธงชัย กันทะวงค์
๕. เหรียญเงิน เอ็กซ์ตรีม ประเภท Inline Stunt - Skate Cross ได้แก่
นายสุรพงษ์ รุ่งนาม
๖. เหรียญทองแดง ปันจักสี ลัต น้าหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก.
บุคคลชาย ได้แก่ นายมะโชนี สแลมัน
๗. เหรี ย ญทองแดง วู ซู ยุ ท ธลี ล า ประเภทยุ ท ธลี ล าดาบใต้ (หนานเตา)
บุคคลชาย ได้แก่ นายธงชัย กันทะวงค์
๘. เหรี ย ญทองแดง วู ซู ยุ ท ธลี ล า ประเภทยุ ท ธลี ล าพลองใต้ (หนานกุ้ น )
บุคคลชาย ได้แก่ นายธงชัย กันทะวงค์
กีฬาคนพิการแห่งชาติ ได้รับ ๑ เหรียญเงิน อยู่ในลาดับที่ ๖๐ ของประเทศ
ได้แก่ กีฬาวอลเลย์บอล พิการทางหู ทีมหญิง ชนิดยืน นักกีฬาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
มุก ดาหาร ได้ แ ก่ นางสาวจิ ร าภรณ์ บรรทร ,นางสาววั ช รี หิ น อ่ อน ,นางสาวศิ ริ พ ร
ประสระสมมูล ,นางสาวอรนภา แต่งชาติ ,นางสาวอาทิตยา ผงศรีอัก ,นางสาวอลิษา
อินทะประเสริฐ ,นางสาวอชิรญา คาลือ และนางสาวอภิรญา เหมคุณ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ผอ.วิทยาลัยชุมชน

๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)
(1) รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว
เพื่อสร้า งมูลค่า เพิ่มด้วยการสื่อสารการตลาดแบบบูร ณาการครบวงจร เพื่อให้เ กิด
กระแสการมาท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด และจุ ด เด่ น ของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ธรรมชาติ
เชื่อมโยงกับธรรมะและวัฒนธรรมของจังหวัด กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพัฒนาการจัด การ
ความรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์หนูฮักจังหวัดมุกดาหาร (วิทยาลัยชุมชน
มุกดาหาร)
จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทาโครงการพัฒนาการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท่านหนูฮักจังหวัดมุกดาหาร เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการการ
ท่องเที่ยวและมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดและเป็นการสร้างความประทับใจให้กับ
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ที่ ไ ด้ รั บ บริ ก ารอย่ า งมี ม าตรฐาน ซึ่ ง จะส่ ง ผลถึ ง การเพิ่ ม ขึ้ น ของจ านวน
นักท่องเที่ยวและรายได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้เข้ามาเที่ยวในพื้นที่จังหวัด
มุกดาหาร และการบริการที่ได้มาตรฐานยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดให้เป็นที่
รับรู้ของสาธารณชน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์สาหรับบุคลากรและผู้ประกอบการเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย จึงรายงานผลงานโครงการพัฒนา

๑๓
สิน ค้าและบริ การทางการท่องเที่ยวเพื่อ สร้างมูล ค่าเพิ่มด้ว ยการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการครบวงจร เพื่อให้เกิดกระแสการมาท่องเที่ยวในจังหวัด และจุดเด่นของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเชื่อมโยงกับธรรมะและวัฒนธรรมของจังหวัด จึงจัดกิจกรรมที่ 8
กิ จ กรรมพั ฒ นาการจั ด การความรู้ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท่ า นหนู ฮั ก
พูมสะหวัน จังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียดดังตาราง
แผนดาเนินงาน
วันดาเนินการ
1. ศึกษาบริบท มิถุนายน 2560
ชุมชน
2 . จั ด ท า
แผนพั ฒ นาการ
ท่องเที่ยวเมืองพา
ลุกา กรภูมิ

3 . จั ด ท า สื่ อ
แผนพั ฒ นาการ
ท่องเที่ยวเมืองพา
ลุกา กรภูมิ

พัฒนาการจังหวัด

กิจกรรม
ศึกษาข้อมูลประวัติชุมชนเมืองพาลุกา
กรภูมิ และอนุสรณ์สถาน ท่านหนูฮัก
ภูมิสวรรค์
จัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
เมืองพาลุกา กรภูมิ
-สถานที่สาคัญ
-บุคคลสาคัญ
( อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น ท่ า น ห นู ฮั ก
ภูมิสวรรค์)
-สินค้าและบริการที่สาคัญ

ผลผลิต
รายงานวิจัยหัวข้อ
การจั ด การความรู้ เ พื่ อ
พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว
เ มื อ ง พ า ลุ ก า ก ร ภู มิ
มิถุนายน 2560
ตามหัวข้อดังนี้
1. ประวัติชุมชนเมืองพา
ลุกากรภูมิ
2. แผนการพั ฒ นาการ
ท่องเที่ยวเมืองพาลุกากร
ภูมิ
3 . ก า ร พั ฒ น า ก า ร
ท่องเที่ยวเมืองพาลุกากร
ภูมิ
มิถุนายน จัดทาสื่อทางการตลาดท่องเที่ยวของ สื่อการพัฒนาทาง
กรกฎาคม 2560 เมืองพาลุกา กรภูมิ
การตลาดท่องเที่ยวของ
-หนังสือ
เมือง
-หลักสูตรบริการวิชาการ
พาลุกา กรภูมิ
-เว็ปไซต์
-หนังสือ
-หลักสูตรบริการวิชาการ
-เว็ปไซต์

(2) โครงการพัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วย
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการอย่างครบวงจร กิจกรรม ตลาดชุมชนดอนตาล
ถิ่นไทกะเลิง (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
จั งหวัดมุกดาหารร่ว มกับอาเภอดอนตาลกาหนดดาเนินงานกิจกรรมตลาด
ชุมชนดอนตาล ถิ่นไทกะเลิง ซึ่งใช้ชื่องานว่า ตลาดชุมชน ถิ่นไทกะเลิง โดยมีวัต ถุประสงค์
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว นั น ทนาการและแหล่ ง พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ
แก่ ป ระชาชน และกระตุ้ น ภาวะเศรษฐกิ จ โดยการเพิ่ ม ช่ อ งทางการตลาดและธุ ร กิ จ
การท่องเที่ยวในอาเภอดอนตาล และจังหวัดมุกดาหาร รวมถึงเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการสืบทอดประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และดารงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิม
ของชุมชน

๑๔

มติที่ประชุม

หลั ง จากเสร็ จ สิ้ น พิ ธี เ ปิ ด จ านวน ๔ ครั้ ง ตลาดชุ ม ชน ไทกะเลิ ง สามารถ
ขั บ เคลื่ อ นและจั ด จ าหน่ า ยได้ ทุ ก วั น พุ ธ ของสั ป ดาห์ โดยจั ง หวั ด มุ ก ดาหารได้ ม อบให้
สานักงานเทศบาลตาบลดอนตาลเป็นหน่วยงานขับเคลื่อน ซึ่งทางสานักงานเทศบาลตาบล
ดอนตาลได้วางแผน งบประมาณ ในการพัฒนาต่อยอดตลาดชุมชนแล้ว จากการสังเกต
ในช่วง ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการร้านค้า กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และ
ประชาชน ยังให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการจัดตลาดชุมชน ไทกะเลิง โดยมีการ
จองพื้นที่สาหรับจาหน่ายเต็มทุกล็อค แต่เมื่อถึงวันจาหน่ายยังมีบางช่วงที่ยังว่าง ซึ่งจาก
การสอบถามส่วนใหญ่แจ้งว่ายังติดภารกิจในการทานา เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจก็จะกลับมา
จาหน่ายตามเดิม
รับทราบ
(3) สรุ ปผลการดาเนินกิจกรรมถนนคนเดิน ลานสนุกมุกดาหาร (ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)

ผู้แทนพาณิชย์จังหวัด
สถานที่
ประเภทร้านค้า
บ ริ เ ว ณ จุ ด ช ม วิ ว เครื่องแต่งกาย/ของใช้
ใต้สะพานมิตรภาพ 2 อาหารและเครื่องดื่ม
อุปโภค-บริโภค
รวม
สถานทีภ่ ูผาเทิบ
ประเภทร้านค้า
อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ สินค้าจักรสาน
ภูผาเทิบ
อาหาร
เสื้อผ้า
อุปโภค – บริโภค
กิจกรรมส่วนภาคเอกชน
รวม
มติที่ประชุม

จานวนร้านค้า ยอดจาหน่ายรวม
21
28,250
59
77,575
3
3,880
83
109,725
จานวนร้านค้า ยอดจาหน่ายรวม
6
3,815
16
15,960
2
4,300
2
27,600
1
0
27
51,675

จานวนผู้เข้าร่วมงาน
ประมาณ 5,000 คน

จานวนผู้เข้าร่วมงาน
235 คน

รับทราบ
(4) การจัดงานโคขุนหนองสูงมุกดาหาร โคบาลลุ่มน้าโขงปี 2560 (สานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร)

ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัด

จังหวัดมุกดาหารโดยสานักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร มีกาหนดจัดงานโคขุน
หนองสูงมุกดาหาร โคบาลลุ่มน้าโขงปี 2560 ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2560
รายละเอียดตามกาหนดการ

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ เวทีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
10.00 – 12.00 น. ชมการแข่งขันโคเนื้อ โคขุน
12.00 - 13.00 น. รับฟังดนตรี เลือกซื้ออาหารรับประทานภายในงาน

๑๕
13.00 – 14.00 น.

พิธีเปิดงาน“โคขุนหนองสูงมุกดาหาร โคบาลลุ่มน้าโขง
ชมการแสดงคาวบอย/แข่ง/โชว์สาธิตการล้มโคเนื้อ
ประธานเปิดงาน/พิธีมอบรางวัลผลการประกวดโคเนื้อ
เชิญประธานและแขกเยี่ยมชมนิทรรศการ
14.00 – 15.00 น. ชมนิทรรศการ สันทนาการแจกของรางวัล ชิมบาร์บีคิว / หมูหันแก่งกระเบา
18.00 – 20.00 น. ประชาชนทั่วไปเที่ยวงาน ฟังดนตรี แสดงคาวบอย กินบาร์บีคิว อื่นๆ
“งานราตรีโคขุนหนองสูงมุกดาหาร โคบาลลุ่มน้าโขงปี 2560” ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล
18.00 – 18.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเลี้ยงปาร์ตี้คาวบอยไนท์
18.00 – 19.30 น. ฟังดนตรีพร้อมรับประทานอาหาร (โต๊ะจีน)
19.30 – 20.00 น. พิธีเปิดงานราตรีโคขุนหนองสูงมุกดาหาร โคบาลลุ่มน้าโขงปี 2560
มอบรางวัลประกวดโคเนื้อโคขุน และฟาร์มเกษตรกร อื่นๆ
20.00 – 21.00 น. ประกวด ธิดาโคบาลลุ่มน้าโขง
21.00 – 21.30 น. ราวงคาวบอย/ชมการแสดงคาวบอยโชว์
21.30 – 22.00 น. ประกาศผลตัดสินธิดาคาวเกิร์ล/การแต่งกายคาวบอยคาวเกิร์ล
22.00 – 22.30 น. ฟังดนตรี รื่นเริงสังสรรค์
23.00 น.
ปิดงานราตรีฯ
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ เวทีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
09.00 – 10.00 น. ลงทะเบียนประกวดสุนัข
10.00 – 12.00 น. การประกวดสุนัข
12.00 - 13.00 น. รับฟังดนตรี เลือกซื้ออาหารรับประทานภายในงาน
13.00 – 13.30 น. ประกาศผลการตัดสินการประกวดสุนัข พิธีมอบรางวัล
13.30 – 14.30 น. แข่งเมนูอาหารโคขุนหนองสูง
14.30 – 15.00 น. ประกาศผลแข่งเมนูอาหารโคขุนหนองสูง
15.00 – 16.00 น. แข่งขัน “บาร์บีคิวยืนกิน”
16.00 – 16.30 น. ประกาศผลมอบของรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน “บาร์บีคิวยืนกิน”
16.30 -18.00 น.
ฟังดนตรี ชมนิทรรศการเลือกซื้อสินค้า
18.00 – 20.00 น. แสดงคาวบอย กินบาร์บีคิวเนื้อโคขุนหนองสูง เลือกซื้ออาหารงาน
วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
09.00 – 12.00 น. ชมนิทรรศการ เลือกซื้อสินค้าเนื้อโคขุนหนองสูง สินค้าเกษตร ฯลฯ
มติที่ประชุม
รับทราบ
(5) สรุปผลการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง/ผู้พิการ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
(ที่ทาการปกครองอาเภอหว้านใหญ่)
นายอาเภอหว้านใหญ่
อาเภอหว้ านใหญ่โ ดยคณะกรรมการพัฒ นาเครือ ข่ายสุ ขภาพระดับอ าเภอ
(DHS) อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร มอบหมายหัวหน้าส่วนราชการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง ผู้พิการ ผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างต่อเนื่อง ได้รับการดูแลแบบเร่งด่วน จานวน
5 ราย ดังนี้
1. หญิงไทย อายุ 80 ปี ป่วยเป็นไตวายระยะสุดท้าย ความดันโลหิตสูง
2. หญิงไทย อายุ 88 ปี ป่วยเป็นไตวายระยะสุดท้าย ความดันโลหิตสูง
3. ชายไทย อายุ 64 ปี ความดันโลหิตสูง กล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง
4. ชายไทย อายุ 67 ปี ป่วยเป็นเบาหวาน และพิการทางสายตา

๑๖
5. หญิงไทย อายุ 80 ปี ป่วยเป็น Old CVA,rt Hemiplegia,โรคหัวใจ
มติที่ประชุม

รับทราบ

(6) สรุ ป สภาวะการค้ า ชายแดนไทยกั บ สปป.ลาว ด้ า นจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ไตรมาส 3/2560 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
ผู้แทนพาณิชย์จังหวัด
มูลค่าการค้าชายแดน ไตรมาส 3 เปรียบเทียบกั บไตรมาส 2 ปีงบประมาณ
2560 ลดลงจากไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2560 มูลค่า 2,595 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 5.36 (เม.ย.– มิ.ย.60) เนื่องจาก มูลค่าการส่งออกลดลง 896 ล้านบาท
หรือคิดเป็น ร้อยละ 3.17 และมูล ค่าการนาเข้าลดลง 1,699 ล้ านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 8.43 โดยมีสาเหตุจาก 1. มีสินค้าส่งออก 3 รายการมีมูลค่าการส่งออกลดลง คือ
หน่วยประมวล คิดเป็นร้อยละ 56.79 2.มีสินค้านาเข้า 1 รายการมีมูลค่าการนาเข้า
เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนคือ แผ่นวงจรพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 13.27
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธาน

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
นายอาเภอดงหลวง

๓.4 เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) รายงานภาวะเศรษฐกิ จการคลั ง จังหวัดมุ กดาหาร ประจาเดือ นพฤษภาคม
2560 (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
(2)รายงานยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
(3) การดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (way of life) (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
(4) แนวทางการดาเนินการขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานแห่งประเทศไทย (Safety Thailand) จังหวัดมุกดาหาร
(สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร)
(5) ประชาสัมพันธ์การย้ายที่ทาการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 จากเดิม
ตั้งอยู่ที่ตาบลหนองบัวศาลา อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ย้ายไปตั้งที่
239 หมู่ ที่ 3 ต าบลส าราญ อ าเภอเมือ งขอนแก่ น จั ง หวัด ขอนแก่ น ตั้ง แต่ วัน ที่ 25
กรกฎาคม 2560 (กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4)
(6) สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประจาเดือน กรกฎาคม 2560
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบรายชื่อบุคคลที่จะทาหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
ทางแพ่ง (ที่ทาการปกครองอาเภอดงหลวง)
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.๒๕๕๓
ข้อที่ ๓ และข้อที่ ๕ กาหนดให้อาเภอมีบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการ
ไกล่ เ กลี่ ย ประนอมข้ อ พิ พ าททางแพ่ ง ระดั บ อ าเภอ โดยจ านวนบุ ค คลในบั ญ ชี ร ายชื่ อ
ให้เป็น ไปตามที่น ายอาเภอเห็นสมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๒๐ คน และให้นายอาเภอ
รวบรวมรายชื่อผู้สมัครและไม่มีลักษณะต้องห้าม พร้อมทั้ง ประวัติโดยย่อของแต่ละบุคคล
เสนอคณะกรมการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็ นชอบ ทั้งนี้ อาเภอดงหลวงได้ รวบรวม

๑๗
รายชื่อผู้สมัคร จานวน 20 คน แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยประจา
อาเภอดงหลวง ดังนี้
1. นายป้าย โซ่เมืองแซะ
2. นายเสา วงค์กระโซ่
3. นายปฏิภัทร์ จงรู้ธรรม
4. นายทองบาล วงศ์พนารัตน์
5. นายสารวจ เชื้อวังคา
6. นายสราวุธ เชื้อคาจันทร์
7. นายวรวัฒน์ เถาชารี
8. นายกิตติพัฒน์ สุขพันธ์
9. นายทองสวัสดิ์ เชื้อวังคา
10. นายสมใจ รูปงาม
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

11. นายเปลี่ยน สุคาภา
12. ร.ต.ท.แดนศักดิ์ สาราญจักร
13. จ.ส.อ.วีระ นามศิริ
14. นายสมรส เชื้อวังคา
15. นายอวนมา สุคาภา
16. นายภาณุพงศ์ ศรีประเสริฐ
17. นายทัศน์พล คามุงคุณ
18. นายบรรจง ไชยเพชร
19. นายวิลัย แสนพวง
20. นายประโน เชื้อวังคา

5.1 ปฏิทินงานสาคัญประจาเดือนสิงหาคม 2560
ประธาน
ที่
1

วัน/เดือน/ปี
2 สิงหาคม 2560

ชื่องาน
พิ ธี เปิ ดการแข่ งขั น “วิ ท ยุ การบิ น ฯ มิ นิ
วอลเลย์ บ อล” ถ้ ว ยพระราชทานสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจ าปี 2560 รอบชิ งชนะเลิ ศ จั งหวั ด
มุกดาหาร

สถานที่
หน่วยงาน
หอประชุ ม โรงเรี ย นที โ อเอ สานักงานการกีฬา
วิ ท ย า ( เ ท ศ บ า ล 1 แห่งประเทศไทย
วั ด ค า ส า ย ท อ ง ) ต า บ ล จังหวัดมุกดาหาร
มุ ก ด า หา ร อ า เ ภ อเ มื อ ง
มุกดาหาร

2

7 สิงหาคม 2560

วันรพี ประจาปี 2560

ห น้ า อ า ค า ร ศ า ล จั ง ห วั ด ศาลจังหวัด
มุกดาหาร
มุกดาหาร

3

12 สิงหาคม 2560 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชิ นี น าถ ในพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
15 สิงหาคม 2560 โครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทาบุญ สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ จังหวัดมุกดาหาร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
18 สิงหาคม 2560 หน่ วยแพทย์เคลื่ อนที่ พอ.สว. พื้นที่อาเภอ
คาชะอี
21 สิงหาคม 2560 โครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทาบุญ สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ จังหวัดมุกดาหาร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

4
5
6

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร

วัดแจ้ง ชุมชนนาโปใหญ่
ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมือง
มุกดาหาร
บ้ า น บ า ก ต า บ ล ค า บ ก
อาเภอคาชะอี
วั ด ศ รี มุ ก ด า ห า ร
ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมือง
มุกดาหาร

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดมุกดาหาร
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร
สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดมุกดาหาร

๑๘
ที่
7
8

วัน/เดือน/ปี
ชื่องาน
29 สิงหาคม 2560 โครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทาบุญ สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ จังหวัดมุกดาหาร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ทุกเช้าวันศุกร์
กิจกรรมตักบาตรเพื่อถวายเป็น
ของแต่ละสัปดาห์ พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
(วันศุกร์ที่ 4,11,18และ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
25 สิงหาคม 2560)
มติที่ประชุม

สถานที่
วั ด โพธิ์ ศ รี บ้ า นดงหลว ง
ตาบลดงหลวง อาเภอ
ดงหลวง
ริมเขื่อนแม่น้าโขง
บริเวณหน้าวัดศรีบุญเรือง
อาเภอเมืองมุกดาหาร

หน่วยงาน
สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดมุกดาหาร
สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดมุกดาหาร

รับทราบ

มติที่ประชุม

5.2 กาหนดการประชุม กรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหารครั้งที่ 8/๒๕60
กาหนดการประชุม กรมการจั งหวัด มุกดาหาร และหั ว หน้า ส่ ว นราชการประจ า
จั ง หวั ด มุ ก ดาหารครั้ ง ที่ 8/๒๕60 วั น พุ ธ ที่ 30 สิ ง หาคม ๒๕60 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑2.๐๐ น.

ผู้แทน หน.สนจ.

ลงชื่อ
(นางสาวธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี)
นักวิเทศสัมพันธ์
ผู้จดรายงานการประชุม

