รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 8/๒๕60
วันพุธที่ 30 สิงหาคม ๒๕60
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. ร.ต.อ.พิชิต อวนพล
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายประพาส หนูเจริญ
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
4. ร.ต.ท.มนตรี ทุมนัส
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
5. นายสมเพชร สร้อยสระคู
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
6. นายอนุรัตน์ ธรรมประจาจิต
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
7. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
8. นายกฤษฎิพงศ์ อร่ามรุ่งทรัพย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
9. นายปรีชา เจริญยศ
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
10. นายสัญญ์ธวัชชร์ ริว้ เหลือง
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
11. นายกัมปนาท สุประพนธ์
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
12. นายสันธาน สร้อยสาโรง
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
13. นายพรชัย พุดซ้อน
นายอาเภอคาชะอี
14. นายประสิทธิชัย สุวรรณศรี
แทน นายอาเภอดอนตาล
15. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
16. นายมนต์วิทย์ โชติอัษฎายุธ
นายอาเภอดงหลวง
17. นายปิติณัช นิธิศธานี
นายอาเภอหว้านใหญ่
18. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
นายอาเภอหนองสูง
19. นางสาวบุญเตรียม คาถา
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
20. นายภานุพงศ์ ทวีโคตร
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
21. นายอาพล สุดนิคม
ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
22. นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
23. นายอารักษ์ ส่องแสง
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
24. นางอรุณี ศรีประจันทร์
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
25. นางสาวสุกัลยา แก้วสม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
26. นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
27. นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
28. นายบัญชา ผลานุวงษ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
29. นายนพพร กลิ่นใกล้
แทน หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
30. นายเชิดชัย อาจวิชัย
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ ๗๒
31. นางจงกลณี กระมลวิเศษกุล
ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดมุกดาหาร
32. นางพรอุมา หมอยา
คลังจังหวัดมุกดาหาร
33. นางปุญชรัสม์ สินศักดิ์ชัย
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
34. นายชวการ มาฆะวงศ์
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

นางสุรีย์ สุระ
นายรัชโยธิน มีพันลม
นายวิจิตร ศรีสมศักดิ์
นายจรูญ เหง่าลา
นายสมชาย ตรงดี
นายวิวัฒนชัย วรโรจน์พลาธิป
นายชัชวาล ราชขันธ์
พล.ต.ต.อภิชิต เทียนเพิ่มพูล
ร.ต.ท.อดิพงษ์ บุตรศาสตร์
ร.ต.ท.มิตร วงศ์ศิวดล
นายวิญญู รัตนาพันธ์
นายวรพล กงนะ
นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร
นางเพ็กน้อย นพเดช
นายวิริยะ แก้วคง
นางกัญจนา สาระรัตน์
นายไพฑูรย์ สุขต่าย
นายอุทัย ศรีทานันท์
นายบุญส่ง ชื่นตา
นายสมพร อาษาดี

56. นายวิมลศักดิ์ รัชอินทร์
57. นางสาวอัจฉราพร ซาซุม
58. นายรุ่งเรือง ลุ้งบ้าง
59. นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข
60. นายพิทักษ์ เมืองโคตร
61. นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณไตรย์
62. นายวสันต์ นิสัยมั่น
63. นายประมวล จารุวรรค์
64. นายสุรัติ วิภักดิ์
65. นายวินิจ คงทอง
66. นายกิมหงวน อุทัย
67. นายสมปอง ทองศรี
68. นายชนินทร์ วงษ์ทิพ
69. นายสัญญา สาไวยเทพ
70. นายธีระวัฒน์ สุวรรณไตรย์
71. นายสายันต์ บุญสี
72. นายวีรชาติ บุตรดีวงศ์
73. นางยุภา สุขทองสา

แทน สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
ผู้อานวยการ คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
แทน ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 234
แทน ผกก.10 กองบังคับการตารวจน้า
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แทน สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
มุกดาหาร
แทน หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทน โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการครูฯ จังหวัดมุกดาหาร
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74. นายสรรเพชญ ม่วงมาลี
75. นายอาจหาญ ศิริสาราญ
76. นายวิชัย พลอยกลม
77. นายเดชา แสงสุวรรณ
78. นายสุรพล มิ่งชัย
79. นางสาวเสาวนีย์ บุพบุญ
80. นางศรีสุภรณ์ ชมศรีหาราชพร
81. นางนภัสสรณ์ บุญภาย
82. พ.อ.สุดใจ แพงพรมมา
83. ร.อ.ประวิทย์ โชนุพันธ์
84. นายคายืน วงศ์ชาลี
85. นายพุทธาสิทธิ์ จันทร์เต็ม
86. นายกานต์ สุวรรณพันธ์
87. นางสมรัก ศรีคง
88. นายสรุจิตต์ จันทรสาขา
89. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์
90. นางสาวบงกช สัจจานิตย์
91. นางสาวกษมน ลือนาม
92. นางสาวจริญญา วันทาวงศ์
93. นางพุทธา กลางประพันธ์
94. นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม
95. นางศิริพร เศษแสงศรี
96. นายเกษม ผิวคา
97. นายมณเฑียร วิริยะพันธุ์
98. นายชาคริต นาควิเชียร
99. นายโสมนัส ทองสุข
100.นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์
101.นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
102.นายสมยศ ชาญจึงถาวร
103.นางธงชัย โสดา
104.นายสมชาย เลาหพัชรินทร์
105.พ.ต.อ.ฐากูรสมบัติ สวงโท
106.นางสาวธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี

ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
แทน พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.หมู่เรือที่ 3 นรข.
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
หัวหน้าด่านป่าไม้มุกดาหาร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดมุกดาหาร
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองมุกดาหาร
นักวิเทศสัมพันธ์ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ไม่มาประชุม
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายนพดล ไพฑูรย์) ติดราชการ
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายรณรงค์ นครจินดา) ติดราชการ
3. ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
4. ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
5. นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
6. ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
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7. ผู้อานวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
8. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
9. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
10. ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
11. หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
12. หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
13. ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
14. หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
15. ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
16. ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
17. หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
18. ผบ.กกล.รส.จว.มห.
19. ผบ.นพค.24
20. รอง ผอ.รมน.จว.มห. (ท.)
21. รองประธาน ก.ธ.จ.มุกดาหาร
22. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
23. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
24. ป่าไม้จังหวัดมุกดาหาร
25. ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
26. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มน้าฯ
27. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
28. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
29. นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
30. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
31. นายกสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
32. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา

เวลา ๐๙.30 น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานการ
ประชุมกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

พิธีการก่อนการประชุม
๑. พิธีมอบดอกไม้จันทน์โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (สานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร)
ด้ ว ยคณะสงฆ์ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ร่ ว มกั บ ส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาจั ง หวั ด
มุกดาหารและโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยา อาเภอเมืองมุกดาหาร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
ในการนี้ พระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร จึงขอมอบดอกไม้จันทน์
ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร จานวน 2,000 ดอก เพื่อใช้เนื่องในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ต่อไป

๕
2. พิธีมอบดอกไม้จันทน์โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (สานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่จังหวัดมุกดาหารได้กาหนดเป้าหมายในการจัดทาดอกไม้จันทน์จานวน
199,000 ดอก สาหรับประชาชน เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ตลอด
ระยะเวลา 4 เดือน จังหวัดมุกดาหารได้ ดาเนินการขับเคลื่อนให้ส่วนราชการทุกระดับ
ประชาชน กลุ่ม องค์กร มูล นิธิ ร่วมจัดทาดอกไม้จันทน์พระราชทาน ซึ่งปัจจุบันมียอด
ดอกไม้จันทน์สะสม จานวน 190,129 ดอก และดอกช้างน้าว จานวน 8 ช่อ
บัดนี้ ส่ ว นราชการ อาเภอ หน่ว ยงานและภาคเอกชนได้จัดทาดอกไม้จันทน์
พระราชทานเสร็จแล้ว จึงขอส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้กับจังหวัดมุกดาหารรวบรวม ดังนี้
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน 2,000 ดอก
2. โรงพยาบาลมุกดาหาร จานวน 5,000 ดอก
3. อาเภอเมืองมุกดาหาร จานวน 26,903 ดอก
4. อาเภอนิคมคาสร้อย จานวน 17,000 ดอก
5. อาเภอดอนตาล จานวน 35,350 ดอก
6. อาเภอดงหลวง จานวน 17,269 ดอก
7. อาเภอคาชะอี จานวน 13,500 ดอก
8. อาเภอหว้านใหญ่ จานวน 10,700 ดอก
9. อาเภอหนองสูง จานวน 14,200 ดอก
10. ชมรมคืนคนดีสู่สังคมจังหวัดมุกดาหาร จานวน 800 ดอก
11. สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร และห้า งสรรพสินค้าโรบินสัน สาขา
มุกดาหาร จานวน 20,000 ดอก
3. พิธีมอบรางวัลผลการคัดเลือกโรงเรียนตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่ น
ทุร กัน ดาร ตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(สานักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร)
ด้ วยกรมปศุ สั ตว์ ได้ ด าเนิ นโครงการพั ฒนาเด็ กและเยาวชนในถิ่ นทุ รกั นดาร
ตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยส่งเสริมการเลี้ยง
สั ตว์ในโรงเรี ยนโครงการตามพระราชดาริเพื่อให้ โรงเรียนผลิ ตอาหารโปรตีนเป็นอาหาร
กลางวันของนักเรียนได้ครบตามเกณฑ์ตลอดปี เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณและผลงาน
ของโรงเรี ยนที่ทากิจกรรมปศุสั ตว์ให้ เป็นแบบอย่างแก่ โรงเรียนทั่วไป เป็นแหล่ งเรียนรู้
สาหรับเด็กและผู้สนใจ รวมทั้งพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดาเนินงานกิจกรรมปศุสัตว์
ในโรงเรียนฯ สนองแนวทางพระราชดาริอย่างมีประสิทธิภาพ กรมปศุสัตว์ จึงจัดการคัดเลือก
โรงเรียนโครงการตามพระราชดาริ กิจกรรมปศุสัตว์ดี เด่นขึ้น ดาเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่
ปี ๒๕๕๑ โดยการคัดเลือกประจาปี ๒๕๖๐ เป็นครั้งที่ ๑๐
จั ง หวั ด มุ ก ดาหารได้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กโรงเรี ย นต ารวจตระเวนชายแดน
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี บ้านศรีถาวรพนา ตาบลกกตูม อาเภอดงหลวง
ส่ งเข้ ารั บ การประเมิ นและพิ จาณาคั ดเลื อกตามโครงการดั งกล่ าว ( ประเภทโรงเรี ยน
ขนาดใหญ่ ) ผลปรากฏดังนี้

๖
๑. ระดับพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๔ อันดับที่ ๑ ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล ๙,๐๐๐ บาท
๒. ระดับประเทศ อันดับที่ ๓ ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
และอาหารสัตว์จากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ จานวน ๓๐๐ กิโลกรัม
เพื่อเป็ นเกียรติและขวัญกาลั งใจให้ แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพระ
ราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บ้านศรีถาวรพนา ที่ได้ดาเนินงาน และ
สนองงานตามพระราชด าริ สมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี เป็ นที่
ปรากฏผลที่ ดี จนได้รั บการพิจารณาให้ ได้ รับรางวั ล จึ งขอเรียนเชิ ญผู้ ว่ าราชการจังหวั ด
มุกดาหาร ได้เป็นประธานในการมอบรางวัลดังกล่าว
4. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจาปี 2560
(ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
กรมการปกครองแจ้งให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตย
ดีเ ด่น ประจ าปี 2560โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่อ เป็ น การกระตุ้ นส่ ง เสริม ให้ อ าสาสมั ค ร
ต้นแบบประชาธิปไตยได้ดาเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
ในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และเพื่อสร้างขวัญกาลังใจให้กับหมู่บ้านที่มีผลการดาเนินงาน
อย่างโดดเด่น ได้มีความภาคภูมิใจและนาไปสู่การพัฒนางานในหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นแบบอย่างของการพัฒนาให้แก่ให้แก่หมู่บ้านอื่นๆ ต่อไป และจังหวัดมุกดาหาร
ได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจาปี 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
เพื่ อ เป็ น เกี ย รติ ใ ห้ แ ก่ ห มู่ บ้ า นที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ตามโครงการหมู่ บ้ า นต้ น แบบ
ประชาธิปไตยดีเด่น ประจาปี 2560 กรมการปกครองจึงได้จัดทาประกาศเกียรติคุณฯ
เพื่อมอบแก่ประธานกรรมการหมู่บ้าน และประธานอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย
ตามลาดับ ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10 ตาบลบางทรายใหญ่ อาเภอ
เมืองมุกดาหาร
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ บ้านคาพอก หมู่ที่ 5 ตาบลโนนยาง
อาเภอหนองสูง
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 5 ตาบลดอนตาล
อาเภอดอนตาล
5. พิธี มอบโล่การประกวด “อาเภอสะอาด” ตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย
ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2559 – 2560) (สานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดดาเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
ตามแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ภายใต้
หลักการ 3Rs คือ ใช้น้อย ใช้ซ้า และนากลับการใช้ใหม่ และหลักการ “ประชารัฐ” ซึ่งมี
เป้าหมาย เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสู่ระบบกาจัดที่ปลายทางลดลงร้อยละ 5
ประกอบกับ แผนปฏิบัติการ“ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี
(พ.ศ.2559 – 2560) ได้กาหนดให้มีการประกวด “อาเภอสะอาด” เพื่อเป็น
การสนั บสนุนการดาเนินงานตามนโยบายดังกล่ าว จังหวัดมุกดาหาร จึงได้ดาเนินการ
ประกวด “อาเภอสะอาด” และบัดนี้การประกวดดังกล่าวได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
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จึงขอเรีย นเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ให้เกียรติมอบโล่รางวัล แก่อาเภอ
ที่ได้รับรางวัลตามลาดับ ดังต่อไปนี้
1. ชนะเลิศอันดับ 1
ได้แก่ อาเภอหนองสูง
2. ชนะเลิศอันดับ 2
ได้แก่ อาเภอนิคมคาสร้อย
3. ชนะเลิศอันดับ 3
ได้แก่ อาเภอเมืองมุกดาหาร
4. ชมเชย รางวัลที่ 1 ได้แก่ อาเภอคาชะอี
5. ชมเชย รางวัลที่ 2 ได้แก่ อาเภอดอนตาล
6. พิธีมอบโล่รางวัลโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทยและการประกวดสุดยอด
ภูมิปัญญาไทย (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
จั ง หวั ด มุ ก ดาหารได้ ด าเนิ น การกิ จ กรรม ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละคั ด เลื อ ก
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ จานวน 2 กิจกรรม ดังนี้
กิ จ กรรมที่ 1 โครงการผ้ า ขาวม้ า ท้ อ งถิ่ น หั ต ถศิ ล ป์ ไ ทย บริ ษั ท ประชารั ฐ
รักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จากัด ได้ดาเนิน โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น
หั ต ถศิ ล ป์ ไ ทย โดยรณรงค์ ก ารใช้ ผ้ า ขาวม้ า ทอมื อ จั ง หวั ด มุ ก ดาหารมี ก ลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต
ผู้ประกอบการ สมัครเข้าร่วมจานวน 9 กลุ่ม และผ่านการคัดเลือก (รอบที่หนึ่ง) เพื่อ
เข้าร่วมประกวดชิงเงินรางวัล จานวน 3 กลุ่ม ผลปรากฏว่าจังหวัดมุกดาหารได้ รางวัล
รองชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล กลุ่มละ 10,000 บาท ได้แก่
1. ทอผ้าย้อมครามและแปรรูป อาเภอเมืองมุกดาหาร ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าขาวม้ามนต์เสน่ห์แห่งท้องทุ่ง เจ้าของผลิตภัณฑ์ นางเวียง ไชยายงค์
2. กลุ่ ม ทอผ้ า บ้ า นผึ่ ง แดด อ าเภอเมื อ งมุ ก ดาหาร ชื่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ผ้าขาวม้าลายสก๊อต เจ้าของผลิตภัณฑ์ นางเกตุ สุพร
3. กลุ่มทอผ้าขาวม้าไทบรู อาเภอดงหลวง ชื่อผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าไท
บรูหมักโคลนและย้อมสีธรรมชาติ เจ้าของผลิตภัณฑ์ นางทองสี ไชยเพชร
กิจกรรมที่ 2 การประกวดสุดยอดภูมิปัญญาไทย จังหวัดมุกดาหารได้คัดเลือก
ภู มิ ปั ญ ญาผ้ า ย้ อ มคราม หมู่ ที่ 3 บ้ า นดอนตาล อ าเภอดอนตาล เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติชุมชนที่มีการอนุรักษ์ สืบสาน
และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงเพื่อให้ชุมชนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตน ผลปรากฏว่า ภูมิปัญญาผ้าย้อมคราม หมู่ที่ 3 บ้านดอนตาล คว้ารางวัล
ชนะเลิ ศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เงินรางวัล จานวน 40,000 บาท พร้อมโล่
เกียรติคุณ และใบประกาศนียบัตรให้ปราชญ์เจ้าของภูมิปัญญา
เพื่อประชาสัมพันธ์ เชิดชูเกียรติ กลุ่มที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดมุกดาหาร จึง
ขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมอบโล่รางวัลให้แก่กลุ่มที่สร้างชื่อเสียงให้
จังหวัดมุกดาหารดังกล่าว
7. พิ ธี ม อบเกี ย รติ บั ต รศู น ย์ เ ฝ้ า ระวั ง ทางวั ฒ นธรรมในสถานศึ ก ษา ระดั บ จั ง หวั ด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ดาเนินโครงการค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่ อ สร้ า งเยาวชนแกนน าเฝ้ า ระวั ง ทางวั ฒ นธรรม ให้ ต ระหนั ก รู้ ถึ ง
ความสาคัญในการมีส่ว นร่วมในการอนุรักษ์ ปกป้อง คุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม

๘
และแจ้งเตือนภัยความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาและชุมชน ให้บังเกิดผล
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงปลูกฝังค่านิยมให้เด็กและเยาวชนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการรณรงค์ รักษาวัฒ นธรรมไทย ทั้ งในด้ านมรดกทางวัฒ นธรรมและวิ ถีชีวิ ต
พร้ อ มทั้ง น าองค์ ค วามรู้ ที่ไ ด้ รั บมาปรับ ใช้ ในการด าเนิน ชี วิ ตอย่ า งเหมาะสม โดยมี
สถานศึก ษาส่ ง เข้า นัก เรี ยนเข้า ร่ว มโครงการค่ ายเยาวชนอาสาสมัค รเฝ้ าระวั งทาง
วั ฒ นธรรม จ านวน ๑๐ แห่ ง เพื่ อ เป็ น ขวั ญ และก าลั ง ใจแก่ ส ถานศึ ก ษา ดั ง กล่ า ว
จึงขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดกรุณามอบเกียรติบัตร ให้สถานศึกษา ดังนี้
๑. โรงเรียนมุกดาหาร
๒. โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม
๓. โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ
๔. โรงเรียนชัยปัญญานุสรณ์
๕. โรงเรียนคาบกวิทยาคาร
๖. โรงเรียนดอนตาลวิทยา
๗. โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
๘. โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์
๙. โรงเรียนอุดมวิทย์
๑๐. โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา
8. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจาปี 2560
(สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่จั งหวัดมุกดาหารโดยส านักงานวัฒ นธรรมจังหวัดมุ กดาหาร ได้จัดท า
โครงการร้ านเกมสี ขาวเพื่อ เยาวชนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่ งเสริม สนับสนุ น
ร้านเกมที่มีความพร้อม ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมีจิตสานึกมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม
และเยาวชนของชาติ และเพื่ อ คั ด เลื อ กเป็ น ร้ า นเกมสี ข าวเพื่ อ เยาวชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ นั้น
จั งหวั ดมุกดาหาร โดยคณะกรรมการประเมิน ผลร้า นเกมสี ขาวเพื่อเยาวชน
ได้ดาเนินการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผู้ประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ ส่งเข้าร่วม
จานวน ๑๒ แห่ง เพื่อเป็นขวัญกาลังใจสาหรับผู้ประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ จึงขอเรียน
เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมอบเกียรติบัตรให้ผู้ได้รับรางวัล ดังนี้
๑. สถานประกอบกิจการที่มีผลการประเมินระดับ ๑ ดาว จานวน ๕ แห่ง ได้แก่
๑.๑ ร้านไอ อุ่น ดอทเน็ต
อาเภอเมืองมุกดาหาร
๑.๒ ร้านตั้งโอ๋ออนไลน์
อาเภอดอนตาล
๑.๓ ร้านบีบี อินเทอร์เน็ต
อาเภอหนองสูง
๑.๔ ร้านแทนคุณ ดอทคอม
อาเภอดงหลวง
๑.๕ ร้านคลิกเกมส์ ๒
อาเภอเมืองมุกดาหาร
๒. สถานประกอบกิจการที่มีผลการประเมินระดับ ๒ ดาว จานวน ๕ แห่ง ได้แก่
๒.๑ ร้านคลิกเกมส์
อาเภอเมืองมุกดาหาร
๒.๒ ร้านแครปอินเตอร์เน็ต
อาเภอเมืองมุกดาหาร
๒.๓ ร้านแอล เอ เน็ต
อาเภอเมืองมุกดาหาร
๒.๔ ร้านสา ๒ M อินเตอร์เน็ต
อาเภอคาชะอี
๒.๕ ร้านยูฟ่าเน็ต แอนด์ เกมส์
อาเภอหว้านใหญ่

๙
๓. สถานประกอบกิจการที่มีผลการประเมินระดับ ๓ ดาว จานวน ๒ แห่ง ได้แก่
๓.๑ ร้านโซนเน็ต
อาเภอนิคมคาสร้อย
๓.๒ ร้านหน่อยก๊อฟปี้
อาเภอเมืองมุกดาหาร
9. พิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัย กรณีค่าจัดการศพ (สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
จังหวัดมุกดาหารได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่น (เซินกา) ทาให้เกิดฝนตกหนัก
ต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายวัน ตั้งแต่วันที่ ๒๔-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ทาให้พื้นที่
จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ถู ก น้ าท่ ว มขั ง เป็ น บริ เ วณกว้ า ง ท าให้ พื้ นที่ ก ารเกษตรและสิ่ ง
สาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายในพื้นที่ ๗ อาเภอ มีผู้เสียชีวิตจานวน 2 ราย คือ
1. นายพงศกร คานนท์ บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตาบลกกแดง อาเภอนิคม
คาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
2. เด็กชายยุทธศาสตร์ ดวงเคน บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 12 ตาบลดงเย็น อาเภอ
เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร ได้รับการประสาน
จากสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัย
จากพายุดีเปรสชั่น (เซินกา) พร้ อมทั้งให้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรองรับการโอนเงิน
ช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภั ย และสานักปลัดนายกรัฐมนตรีได้
ดาเนิ น การโอนเงิน ช่ว ยเหลื อส าหรับค่าจัดการศพผู้ เสี ยชีวิต จานวน 2 ราย เข้าบัญชี
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสานักนายกรัฐมนตรี
จังหวัดมุกดาหาร เป็นเงินจานวน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว
เพื่ อ ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย (กรณี เ สี ย ชี วิ ต ) เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ ผู้ ว่ าราชการจัง หวัด มุกดาหาร กรุณามอบเงิน ค่าจั ดการศพให้ แ ก่ญาติ
ผู้เสียชีวิตต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.

มติที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕60 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯครั้งที่ 7/๒๕60 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม ๒๕60
รายงานการประชุ ม มี จ านวน 18 หน้ า ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ เ ผยแพร่ ร ายงาน
การประชุมในเว็บไซต์จังหวัด www.mukdahan.go.th และได้จัดส่งรายงานการประชุม
ทาง E-mail : mukdahan_gov@hotmail.com แล้ว ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงาน
การประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/๒๕60 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม ๒๕60

๑๐
ระเบียบวาระที่ ๓

หน.สนจ.

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) การดาเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของ
ประชาชนในส่ ว นภู มิ ภ าค เนื่ อ งในงานพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
ตามทีค่ ณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวั นที่ ๒๖
มกราคม ๒๕๖๐ เห็นชอบให้ กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค นั้น กระทรวงมหาดไทยได้จัดทาแผนงานการ
เตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค เพื่อใช้เป็นกรอบแนว
ทางการดาเนินงานของจังหวัด/อาเภอ ดังนี้
ประเด็น
แนวทาง/รายละเอียด

ที่
1. การจัดสถานที่
 พระเมรุมาศจาลองและซุ้ม
 ระดับจังหวัด
 พิ ธี ถ วายดอกไม้ จั น ทน์ ณ บริ เ วณศาลา
กลางจังหวัดมุกดาหาร
 พิธี เ ผาดอกไม้จั น ทน์ ณ วัด ป่า ศิล าวิ เวก
อาเภอเมืองมุกดาหาร
2. พิธีการ (26 ตุลาคม 2560)
 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เวลา 17.00 น.
 พิธีเผาดอกไม้จันทน์ เวลา 22.00 น.

- ระดับจังหวัดก่อสร้างพระเมรุมาศจาลอง 1 แห่ง
เท่านั้น และระดับอาเภอก่อสร้างซุ้มขนาดกลาง
หรือขนาดเล็ก โดยต้องแล้วเสร็จวันที่ 10 ตุลาคม
2560
- สปน. ส่งภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ พร้อมภาพ
พ ร ะ บ ร ม โ ก ศ ให้ จั งหวั ด เพื่ อส่ งให้ อ าเภ อ
แห่งละ ๑ องค์ แล้ว

- จัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ การแสดงมหรสพ
วัฒนธรรมไทย ตลอดจนการอานวยความสะดวก
การรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชน
3. การปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง
ส าหรั บ ใช้ ป ระดั บ ในบริ เ วณสถานที่ จั ด พิ ธี ถ วาย
หลักการ : “สีเหลือง คือ สีของวันพระราชสมภพ ดอกไม้ จั น ทน์ ข องจั ง หวั ด /อ าเภอ และสถานที่
ของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล ราชการ สถานที่สาคัญของจังหวัด บริษัท ห้างร้าน
อดุลยเดช”
และบ้านเรือนของประชาชนในช่วงวันพระราชพิธี
ถวายพระเพลิ ง พระบรมศพฯ ให้ เ รี ย บร้ อ ยและ
งดงาม (ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐)
4. การจัดทาดอกไม้จันทน์
- รายละเอียดการดาเนินการ
หลักการ“การแสดงออกถึงความจงรักภักดี และ ๑) ดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัด/อาเภอ แห่งละ ๑
การมีส่วนร่วม”
ช่อ (ยกเว้นอาเภอเมืองร่วมกับจังหวัด) โดยให้ใช้
- วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทา
ดอกไม้ ป ระจ าจั ง หวั ด เป็ น ต้ น แบบในการจั ด ท า
๑) เป็นวัสดุธรรมชาติ ๒) ติดไฟง่าย ๓) ไม่
ดอกไม้จันทน์ที่เป็นตัวแทนของจังหวัดและอาเภอ
ก่อให้เกิดมลพิษหรือปฏิกิริยาเคมี
๒) ดอกไม้จันทน์สาหรับประชาชน ร่วมพิธีฯ
โดย มท.ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน
รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การร่ ว มกั บ ภาคราชการและ
เอกชน

๑๑
ที่

มติที่ประชุม

พัฒนาการจังหวัด

ประเด็น

แนวทาง/รายละเอียด
ทั้งนี้ จังหวัดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ครั้งที่ ๑
ก่ อ น จั ด ง า น พ ร ะ ร า ช พิ ธี ถ ว า ย พ ร ะ เ พ ลิ ง
พระบรมศพฯ โดยมี ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เป็ น
ประธานในพิธี เพื่อนาดอกไม้จันทน์ซึ่งเป็นตัวแทน
ของจังหวัดๆละ ๑ ช่อส่งให้กระทรวงมหาดไทย

เมื่ อ วั น ที่ ๒๕ สิ ง หาคม ๒๕๖๐ กระทรวงมหาดไทยได้ ป ระชุ ม ผ่ า นระบบ
วิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) เพื่อซักซ้อมและชี้แจงทาความเข้าใจการ
ด าเนิ น โครงการจิ ต อาสาเฉพาะกิ จ งานพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง บรมศพฯ โดยมี
สาระสาคัญดังนี้
๑. ให้ทุกอาเภอรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงบรม
ศพฯ ตั้งแต่วันที่ ๑- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
๒. จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงบรมศพฯ มี ๘ ประเภท คือ
(๑) งานดอกไม้จันทน์
(๒) งานประชาสัมพันธ์
(๓) งานโยธา
(๔) งานขนส่ง
(๕) งานบริการประชาชน
(๖) งานบริการด้านการแพทย์
(๗) งานรักษาความปลอดภัย
(๘) งานจราจร
๓. วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ กาหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้ารับ
สิ่งของพระราชทาน เพื่อนามามอบให้จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
บรมศพฯ ที่ลงทะเบียนไว้ในจังหวัด
4. ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้จิตอาสา
เฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงบรมศพฯ ที่ลงทะเบียนไว้ในจังหวัด ระหว่างวันที่
7 – 12 ตุลาคม 2560 เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 18 – 31 ตุลาคม 2560
รับทราบ
(1.1) โครงการจิ ต อาสาประดิ ษ ฐ์ ด อกไม้ จั น ทน์ พ ระราชทานจั ง หวั ด
มุกดาหาร (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารในฐานะเลขานุการโครงการ
จิ ตอาสาประดิ ษฐ์ ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ได้ขอความร่ว มมือส่ ว นราชการรายงาน
ความก้าวหน้าการจัดทาดอกไม้จันทน์ ทุกศุกร์ของสัปดาห์ ซึ่งในขณะนี้จังหวัดมุกดาหาร
มียอดสะสมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๑๙๐,๑๒๙ ดอก และ
ดอกช้างน้าว จานวน ๘ ช่อ
ซึ่งสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร จะเป็นหน่วยจัดเก็บ โดยขอให้
ส่วนราชการ กลุ่ม องค์กรที่ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แพ็คใส่ถุงๆละ ๕๐ ดอก หรือ ๑๐๐
ดอก (ตามขนาดถุง) โดยเรียงให้ ส วยงาม แล้ ว นาส่ งให้ ส านักงานพัฒ นาชุมชนจังหวั ด
มุกดาหาร เริ่มส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวั นที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งขณะนี้มีส่วนราชการ
องค์กร มูลนิธิ ได้นาส่งดอกไม้จันทน์พระราชทานให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบ้างแล้ว

๑๒
และขอเน้นย้าว่า ดอกไม้จันทน์พระราชทานที่นาส่งขอให้เป็นไปตามแบบสานักพระราชวัง
คือ ก้านสีขาว มีการติดโบว์สีขาว โดยขอความร่วมมือส่วนราชการที่จัดทาดอกไม้จัน ทน์
พระราชทานตรวจสอบความถูกต้องก่อนนาส่งสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
มติที่ประชุม
รับทราบ
(1.2) การจัดหา/ปลูก/ประดับดอกดาวเรื องและดอกไม้สีเหลืองจังหวัด
มุกดาหาร (สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหารในฐานะเลขานุการ
คณะทางานจัดหา/ปลูก/ประดับดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองจังหวัดมุกดาหาร เนื่อง
ในวัน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ได้จัดเตรียมต้นดาวเรืองชาถุงซึ่งจะออกดอกสะพรั่งในช่ วงวันที่ 20 ตุลาคม
2560 จ านวน 5,000 ถุง เพื่อประดับตกแต่งสถานที่ประกอบพิธีทั้ ง 2 จุด และได้
ดาเนินการเชิญส่วนราชการร่วมพิธีปลูกดอกไม้สีเหลืองแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม
2560 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยปลูกดอกดาวเรือง จานวน 299 ต้น
และดอกทานตะวั น 3,000 ต้ น โดยมี น ายสรสิ ท ธิ์ ฤทธิ์ ส รไกร ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
มุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดาเนินการปลูกปอเทืองริมทางตั้งแต่หน้าศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร ถึง
สุดรั้วของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร ระยะทาง ประมาณ 1 กิโลเมตร และ
หน่วยงานต่างๆ ได้ดาเนินการเตรียมต้นดาวเรืองเพื่อประดับอาคารสถานที่ก่อนวันจัดงาน
มติที่ประชุม
รับทราบ
(1.3 ) โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ในวั น ถวายพระเพลิ ง พระบรมศพ (ส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร)
ผอ.สนง.พระพุทธศานาจังหวัด
ด้วยมหาเถรสมาคม ได้มีมติที่ 394/2560 เรื่อง ขอความเห็นชอบ
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อบาเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยมี
มติเห็นชอบให้เจ้าคณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมกับผู้ว่า
ราชการจังหวัด จัดพิธีอุปสมบท จังหวัดละ 89 รูป ระหว่างวันที่ 16 – 30 ตุลาคม
2560 เป็นระยะเวลา 15 วัน นอกจากนี้ หากวัดใดทั้งในและต่างประเทศมีความพร้อม
สามารถจัดกิจกรรมดั งกล่าวได้เช่นเดียวกัน และให้สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เสนอคณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบ กรณี ข้ า ราชการทุ ก ประเภท พนั ก งานราชการ
ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ที่ประสงค์จะลาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยไม่ถือว่าเป็นวันลา ซึ่งสานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามมติของมหา
เถรสมาคมดังกล่าว
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารได้ดาเนินการประสานกับ
คณะสงฆ์ มี ม ติ จั ด พิ ธี บ รรพชาอุ ป สมบทหมู่ เ พื่ อ บ าเพ็ ญ กุ ศ ลถวายเป็ น พระราชกุ ศ ล
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร จ านวน 89 รู ป
จานวน 15 วัน ในระหว่างวันที่ 16 – 30 ตุลาคม 2560 ณ วัดรอยพระพุทธบาท
ภูมโนรมย์ ตาบลนาสีนวน อาเภอเมืองมุกดาหาร จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร

๑๓
ในสังกัด สมัครร่วมโครงการได้ที่สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลาง
จังหวัดมุกดาหาร(หลังใหม่) ชั้น 2 ภายในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 และขอเชิญ
ส่วนราชการร่วมเป็นเจ้าภาพ และร่วมอุปถัมภ์การบรรพชาอุปสมบทตามกาลังศรัทธา โดย
ส่งให้สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่)
ชั้น 2 ภายในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560
รับทราบ

มติที่ประชุม

(2) การอานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีความประสงค์เดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบ
ถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดมุกดาหาร
ห้วงที่ 2 ครั้งที่ 7 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ศูน ย์ บั ญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) ได้มีมติให้ กระทรวงมหาดไทย
ดาเนินการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ 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 งหวัดมุกดาหารได้กาหนดแผนการดาเนินงานอานวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพฯ จานวน 7 ครั้ง ครั้ งละ
300 คน ซึ่งดาเนินการแล้ว 6 ครั้ง ครั้งต่อไปคือวันพฤหั สบดีที่ 21 กันยายน 2560
โดยอาเภอนิคมคาสร้อยและอาเภอหว้านใหญ่ เป็นหน่วยงานรับผิ ดชอบ ซึ่งกาหนดพิธี
ปล่ อยแถวโดยผู้ ว่ าราชการจั งหวัด มุ กดาหาร ในวั นพุ ธ ที่ 20 กั น ยายน 2560 เวลา
15.00 น. ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร จึงขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วน
ราชการร่วมพิธีตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย
รับทราบ

ปลัดจังหวัด

มติที่ประชุม

(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

คลังจังหวัด

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

๑๔

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

1,626.52

1,479.41

90.96

91

19

งบลงทุน
รวม

1,404.31
3,030.83

1,148.30
2,627.71

81.77
86.70

79
89

15
17

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

มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

เบิกจ่าย
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ

%
เป้าหมาย
(ก.ค.60)

ลาดับการ
เบิกจ่าย
(ประเทศ)

งบประจา

59.09

39.88

67.49

91

49

งบลงทุน

171.00

129.54

75.75

79

29

รวม

230.09

169.42

73.63

89

30

รับทราบ
3.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
(1) โครงการส่งเสริม STARTUP MUKDAHAN สาหรับผู้ประกอบการใน
จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
ปัจจุบันจังหวัดมุกดาหารได้มีธุรกิจ Startup คือธุรกิจการบริการที่กิน ที่เที่ยว
ที่พัก จังหวัดมุกดาหาร ผ่านสื่อออนไลน์เฟสบุ๊ค ซึ่งจัดตั้งเป็นกลุ่มสาธารณะ เพื่อสนับสนุน
ให้พ่อค้าแม่ค้าที่มีพื้นที่จาหน่ายสินค้าขนาดเล็ก หรือไม่มีหน้าร้านในการจาหน่ายสินค้า
และไม่มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ สามารถเข้ามาเป็นสมาชิก ซึ่งลักษณะของการขาย
สินค้าปัจจุบั นยังเน้นการจาหน่ายอาหารประเภทพร้อมรับประทาน และผลไม้ ยังไม่มี
สินค้าที่หลากหลายและยังไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
เพื่อให้ธุรกิจ Startup ดังกล่าว เป็นที่รู้จัก และมีการขยายตัว คณะผู้บริหาร
การคลังประจาจังหวัดมุกดาหาร จึงได้ดาเนินการโครงการส่งเสริม Startup Mukdahan
เพื่อประชาสัมพันธ์ ที่กิน ที่เที่ยว ที่พัก จังหวัดมุกดาหาร เพื่ อให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้
เรียนรู้เกี่ยวกับการจาหน่ายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าและบริการ
เพื่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเพิ่ ม ช่ อ งทางการตลาดและมี สิ น ค้ า ที่ ห ลากหลาย
มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่เข้ามาจาหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น รวมทั้งผู้บริโภคสามารถเข้าถึงแหล่ง
บริ ก ารที่กิ น ที่ เที่ ย ว ที่ พัก ในจัง หวั ดมุก ดาหารได้ มากยิ่ งขึ้ น โดยเมื่ อ วั นอาทิตย์ที่ 20
สิงหาคม 2560 เวลา 19.00 น. คณะผู้บริหารการคลังประจาจังหวัดมุกดาหาร เสนาธิการ
ด้านเศรษฐกิจจังหวัด จัดโครงการส่งเสริม Startup Mukdahan ณ ตลาดไนท์บอคซ์

๑๕

มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

มติที่ประชุม

หน.สนจ.

มุกดาหาร โดยการอบรมเทคนิคการถ่ายภาพสินค้า การตกแต่ง และการจัดวางสินค้า เพื่อส่งเสริม
การขายสินค้า ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พร้อมทั้งให้คาแนะนา
เกี่ยวกับการดาเนิ น ธุรกรรมทางการเงินอิเล็ กทรอนิกส์ ผ่ านระบบสมาร์ทโฟน Mymo
ตลอดจนเพื่อให้ผู้ประกอบการฯ เข้าใจและสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบ
ธุรกิจได้สะดวกยิ่งขึ้น
รับทราบ
(2) การประชุมชี้แจงการก่อตั้งชมรมวิสาหกิจเริ่มต้น STARTUP CLUB ใน
สถานศึกษา (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
รัฐบาลมีนโยบายในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยจาก
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม หรือประเทศไทย ๔.๐ โดยมีเป้าหมายเพื่อนาพาประเทศให้ก้าวพ้นจากกับดัก
กลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ซึ่งแนวทางสาคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการ
สร้ างเศรษฐกิจรู ป แบบใหม่ที่เน้นการใช้เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้าง
นวัตกรรมแทนการเน้นภาคการผลิ ตสิ น ค้า คือ การพั ฒ นาวิส าหกิจเริ่มต้ น (Startup)
ให้เป็นนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ที่มีความเข้มแข็ง มีจิตวิญญาณความเป็ นผู้ประกอบการ
และมีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ประเทศได้ โดยหนึ่งในแนวทางสาคัญที่ภาครัฐต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วน คือ การสร้าง
บุ คลากรตั้ งแต่วัย เด็กและผลั กดันให้ เ กิดการพั ฒ นาศักยภาพของบุ คลากรเหล่ านี้ผ่ า น
กระบวนการบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้นตั้งแต่ในโรงเรียน โดยการจัดตั้งชมรมวิสาหกิจเริ่มต้น
หรือ Startup Club ในสถานศึกษาทุกจังหวัดจะเน้นสถานศึกษาที่มีคณะผู้บริหาร
ครู ผู้ ส อนและเด็ก นั กเรียน ที่มีความรู้ความสามารถและมี ศักยภาพที่จะพัฒ นาไปเป็ น
ต้นแบบให้ กับสถานศึกษาอื่น ๆ โดยเมื่อวันที่ 22 สิ งหาคม 2560 เวลา 13.00 น.
คณะผู้บริหารการคลังประจาจังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับชมรม
วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Club) ในสถานศึกษา ณ โรงแรมมุกดาหาร วิลเลจ วิทยาลัย
การอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักเรียนนักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างผู้ประกอบการ สามารถแก้ไขปัญหาโดย
ใช้วิธีคิด แบบใหม่ พร้อมต่ อยอดแนวความคิดไปสู่ ก ารสร้างสรรค์นวั ตกรรมทางธุรกิ จ
เกิดระบบการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Ecosystem) ขึ้นในสถานศึกษาที่เป็น
แหล่งให้คาปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิด ถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างเครื อข่าย บ่มเพาะ
และผลักดันให้เด็กนักเรียนมีความพร้อมที่จะสามารถต่อยอดแนวคิดต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรม
ต่อไปในอนาคต สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
รับทราบ
๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)
(1) การจัดงานวันสถาปนาจังหวัดมุกดาหาร ครบรอบ 35 ปี (สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร)
ด้วยในวันที่ 27 กันยายน 2560 เป็นวันครบรอบการก่อตั้งจังหวัดมุกดาหาร
35 ปี ดังนั้น เพื่อเป็นการราลึกถึงประวัติความเป็นมาของจังหวัดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
และส่งเสริมให้ประชาชนมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาวจังหวัดมุกดาหาร ตลอดจนเป็น
การส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าชายแดน กระตุ้นการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
และประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของ คสช. และ

๑๖
นโยบายของกระทรวงมหาดไทย ให้ ป ระชาชนทั่ ว ไปได้ รั บ ทราบอย่ า งทั่ ว ถึ ง จั ง หวั ด
มุกดาหารจึ งได้จั ดงาน “วันสถาปนาจังหวัดมุกดาหาร ๓๕ ปี ” ในวันที่ 27 กันยายน
2560 โดยช่วงเช้ามีกิจกรรมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ /พิธีทาบุญ
ตักบาตร และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในช่วงบ่ายมีการจัดนิทรรศการการแสดงผลงาน
ของจังหวัดมุกดาหารและ งานเสวนา “๓๕ ปี มุกดาหาร จากเมืองการเกษตร สู่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” และในช่วงเย็นจะมี พิธีจุดเทียนขึ้นภู บูชาพระใหญ่
สาหรับรายละเอียดสานักงานจังหวัดมุกดาหารจะได้แจ้งในโอกาสต่อไป และในห้วงเดือน
กันยายน จะมีกิจ กรรมสาคัญอีก 2 รายการคือ กิจกรรมปั่นจักรยานและกิจกรรมเปิด
แหล่งท่องเที่ยว
มติที่ประชุม
รับทราบ
(1.1) กิจกรรมจักรยานเนื่องในวันสถาปนาจังหวัดมุกดาหารครบรอบ 35
ปี รายการ “ปั่นท่องเมืองมุก พิชิตภูมโนรมย์” (สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดมุกดาหาร)
ผอ.กกท.จังหวัด
จั ง หวั ด มุ ก ดาหารโดยส านั ก งานการกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทยจั ง หวั ด
มุกดาหาร ดาเนินการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อเป็นกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาจังหวัด
มุกดาหารครบรอบ ๓๕ ปี โดยได้กาหนดจัดกิจกรรมจักรยานถนนทางเรียบ รายการ
“ปั่นท่องเมืองมุก พิชิตภูมโนรมย์” ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ อันจะเป็นการร่วมเฉลิม
ฉลองในโอกาสครบรอบ ๓๕ ปี การก่อตั้งจังหวัดมุกดาหาร รวมไปถึงเป็นการส่ งเสริม
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร โดยได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นการดาเนินงานต่อเนื่องจาก
รายการปั่ นพิชิตภูมโนรมย์ เมื่อปี ๒๕๕๙ ถือเป็นหนึ่งรายการแข่งขันที่ดาเนินการแล้ ว
ประสบผลสาเร็จดีเยี่ยม ได้รับการตอบรับจากนักปั่นทั่วประเทศเป็นอย่างดี และเป็นหนึ่ง
รายการปั่ น ที่นั กปั่ น ต่า งให้ ความสนใจติดตามการดาเนินงานในปี ๒๕๖๐ โดยการจั ด
กิจกรรมแบ่งออกเป็น การปั่นจักรยานใน ๒ เส้นทาง คือ
๑. ปั่นแข่งขัน ประเภทจักรยานถนนทางเรียบ ระยะทาง ๘๐ กม.
(เป็ น รายการแข่ ง ขั น จั ก รยานที่ ส มาคมกี ฬ าจั ก รยานแห่ ง ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ให้การรับรอง)
๒. ปั่นท่องเที่ยวเมืองมุกดาหาร ระยะทาง ๓๐ กิโลเมตร
โดยเปิ ด รั บ สมั ค รนั ก ปั่ น จากทั่ ว ประเทศผ่ า นเว็ ป ไซต์ www.thaimtb.com มี อั ต รา
ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๔๙๙.-บาท และ ประเภท วีไอพี ๙๙๙.-บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
(1.2) พิธีเปิดอนุสรณ์สถานท่านหนูฮัก ภูมิสวรรค์ และ “งานพาแลงพาลุ
กากรภูมิ” (ที่ทาการปกครองอาเภอหว้านใหญ่)
นายอาเภอหว้านใหญ่
อ าเภอหว้ า นใหญ่ ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในการปรับปรุงภูมิทัศน์
และส่งเสริมการท่องเที่ยวพาลุกา (พิพิธภัณฑ์ท่านหนูฮัก) จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมการท่องเที่ยวพาลุกา ซึ่งผลการดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พิพิธภัณฑ์ท่าน
หนูฮัก คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จประมาณสิ้นเดือนกันยายน 2560

๑๗
อาเภอจึงได้กาหนดจัดพิธีเปิดอนุสรณ์สถานท่านหนูฮัก ภูมิสวรรค์ และ
“งานพาแลงพาลุกากรภูมิ ” ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 06.30 น.
เป็ นต้นไป ณ อนุส รณ์ส ถานท่านหนูฮัก ภูมิส วรรค์ บ้านพาลุ กา หมู่ที่ 3 ตาบลชะโนด
อาเภอหว้านใหญ่ จั งหวัดมุกดาหาร โดยมีกิจกรรมพิธีทาบุญตักบาตรริมโขง ณ บริเวณ
หน้าอนุสรณ์สถานท่านหนูฮัก ภูมิสวรรค์ กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “ราลึกเรื่องเล่า ท่านหนู
ฮัก ภูมิสวรรค์” กิจกรรมหน่วยงานต่าง ๆ ออกหน่วยเคลื่ อนที่บริการประชาชน การแสดง
ของเด็กนักเรียนจากสถานศึกษาในเขตอาเภอหว้านใหญ่ กิจกรรมถนนคนเดิน งานแสดง
สินค้า สวนสนุก และในช่วงเย็นกาหนดจัดพิธีเปิดอนุสรณ์สถานท่านหนูฮัก ภูมิสวรรค์ และ
“งานพาแลงพาลุกากรภูมิ”
รับทราบ

มติที่ประชุม

พัฒนาการจังหวัด

ที่
1
2
3
4
5
6
7

มติที่ประชุม

(2) การดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน
เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
การดาเนินงานในปี ๒๕60 มีครัวเรือนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน (อย่าง
รุนแรง) จากข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และเวทีประชาคมให้ความเห็นชอบ ผ่าน
การพิจารณาจากหมู่บ้าน/ชุมชน อปท./อาเภอ และจังหวัด โดยความเห็นชอบของ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้เข้าร่วมโครงการฯ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559 จานวน
37 ครัวเรือน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 จังหวัดให้ความเห็นชอบครัวเรือนเป้าหมาย
ตามที่อาเภอเมืองมุกดาหารเสนอ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) อีกจานวน 7 ครัวเรือน (รวมเป็น
44 ครั ว เรื อ น) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 อาเภอหนองสู งแจ้ง ยุติ (เนื่องจาก
เสี ย ชีวิ ต) จ านวน 1 รายคือ นางอนงค์ ชัย มงคลกุล บ้ านงิ้ว หมู่ที่ ๙ ต าบลโนนยาง
(คงเหลื อ 43 ครั ว เรื อ น) เมื่ อ วั น ที่ 11 สิ ง หาคม 2560 จั ง หวั ด ให้ ค วามเห็ น ชอบ
ครัวเรือนเป้าหมายตามที่อาเภอเมืองมุกดาหารเสนอมา (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) อีกจานวน 2
ครัวเรือน (รวมเป็น 45 ครัวเรือน) และเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 จังหวัดให้ความ
เห็นชอบครัวเรือนเป้าหมายตามที่อาเภอเมืองมุกดาหารเสนอมา (เพิ่มเติ มครั้งที่ 3) อีก
1 ครัวเรือน รวมจานวนครัวเรือนเป้าหมายทั้งสิ้น 46 ครัวเรือน ดังนี้
อาเภอ
เมืองมุกดาหาร
นิคมคาสร้อย
ดอนตาล
คาชะอี
หนองสูง
หว้านใหญ่
ดงหลวง
รวม

จาแนกตามสภาพปัญหา (ครัวเรือน)
ครัวเรือนเป้าหมาย ยารักษาโรค อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย
17
8
17
13
5
3
0
3
0
0
5
1
4
5
1
10
3
4
7
5
2
2
1
0
0
5
2
2
5
1
4
0
4
0
1
46
16
35
30
13

สถานะทางการเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ยากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัด
มุกดาหาร ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560 จานวน 80,348.03 บาท
รับทราบ

๑๘
(3) กิ จ กรรมวิ่ง มุ กดาหารมาราธอนนานาชาติ เ พื่ อ การท่อ งเที่ ยว ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหารได้จัดทาโครงการพัฒนา
สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการสื่ อสารการตลาดแบบ
บูรณาการอย่างครบวงจร กิจกรรมที่ 2 วิ่งมุกดาหารมาราธอนนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร มุ่งเน้น
การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ตลอดจน
กระแสให้กับประชาชน เยาวชน ได้เห็นความสาคัญของการออกกาลังกายอันเป็นการสร้าง
เสริมสุขภาพของตนเองโดยกาหนดรับสมัครตั้งแต่ 23 สิงหาคม – 1๖ กันยายน 2560
ณ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร และโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ทั้งนี้
ได้ ก าหนดการแข่ ง ขั น ในวั น ที่ 17 กั น ยายน 2560 ณ โรงเรี ย นมุ ก ดาวิ ท ยานุ กู ล
อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ

คลังจังหวัด

4.1 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้วันที่ 24
สิงหาคม 2560 ระเบียบฯ มี 10 หมวด ซึ่งมีสาระสาคัญ สรุปได้ดังนี้
1. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอานาจสั่งซื้อสั่งจ้างจะมอบอานาจเป็นหนังสือ
ให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งใดก็ได้โดยให้คานึงถึงระดับ ตาแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของ
ผู้ที่จะได้รับมอบอานาจเป็นสาคัญ
2. กรณีที่มีความจาเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ จะมอบ
อานาจให้หัวหน้าหน่วยงานแห่งอื่น ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทนก็ให้กระทาได้ โดยให้
ผู้มอบอานาจส่งสาเนาหลักฐานการมอบอานาจให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ
ด้วย
3. การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามระเบียบนี้ด้ว ยวิธีการทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ด าเนิ น การในระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบั ญ ชี ก ลางผ่ า นทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( Electronic
Government Procurement : e - GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐใช้เอกสารที่จัดพิมพ์จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสาร
ประกอบการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง กระทาได้ 3 วิธี ดังนี้
4.1 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
1) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) วงเงินเกิน 500,000 บาท
2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) วงเงินเกิน 500,000 บาท
3) วิธีสอบราคา วงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท
4.2 วิธีคัดเลือก ตามระบียบฯ และกฎกระทรวงกาหนด
4.3 วิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบฯ และกฎกระทรวงกาหนด

๑๙

มติที่ประชุม

กรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะไม่ทาข้อตกลง
เป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น และจะแต่งตั้งบุคคล
หนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้
5. การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องดาเนินการในระบบ e-GP
5.1 ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น วงเงิน
จัดซื้อจัดจ้างต่ากว่า 5,000 บาท
5.2 หน่วยงานอื่นนอกเหนือจาก ข้อ 1 วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
5.3 กรณีดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ข้อ 79 วรรค 2
5.4 จ้ า งเหมาบุ ค คลธรรมดา ตามหนั ง สื อ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ กค 0421.4/ว 82
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
5.5 ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงไม่ถึง 10,000 ลิตร และไม่มีภาชนะเก็บรักษา
รับทราบ
4.2 ปฏิทินงานสาคัญประจาเดือนกันยายน 2560

ประธาน
ที่
1

วัน/เดือน/ปี
5 กันยายน 2560

2

7 กันยายน 2560

3

8 กันยายน 2560

4

ชื่องาน
โครงการผู้ ว่าฯ พาเยี่ ยมวั ดทาบุญ สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ จังหวัดมุกดาหาร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
เยี่ ย มสถานประกอบการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
เยี่ ย มสถานประกอบการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560

สถานที่
วั ด ศ รี มุ ก ด า ห า ร ต า บ ล
มุ ก ด า หา ร อ า เ ภ อเ มื อ ง
มุกดาหาร
บริ ษั ท มุ ก ดาหารพลาสติ ก
จ ากั ด ต าบลค าป่ า หลาย
อาเภอเมืองมุกดาหาร
มุ ก ดาสวนเสื อ และฟาร์ ม
บ้ า น โ น น ส ว่ า ง ห มู่ 1 0
ต าบลค าป่ า หลาย อ าเภอ
เมืองมุกดาหาร
วัด ศรี สุ มั ง ค์ ว นาราม ต าบล
มุ ก ด า หา ร อ า เ ภ อเ มื อ ง
มุกดาหาร
ณ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
อ า เ ภ อ เ มื อ ง จั ง ห วั ด
มุกดาหาร
ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม แ ก้ ว มุ ก ด า
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

13 กันยายน 2560 โครงการผู้ ว่าฯ พาเยี่ ยมวั ดทาบุญ สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ จังหวัดมุกดาหาร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
5 17 กันยายน 2560 กิจกรรมวิ่งมุกดาหารมาราธอนนานาชาติ
เพื่อการท่องเที่ย ว ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
6 20 กันยายน 2560 พิธีปล่อยแถวการอานวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่มีความประสงค์เดินทางเข้า
เฝ้ า ฯ กราบถวายบั ง คมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช จังหวัดมุกดาหาร
7 20 กันยายน 2560 โครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทาบุญ สืบสาน
วั ด ค า ส า ย ท อ ง ต า บ ล
วัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ จังหวัดมุกดาหาร มุ ก ด า หา ร อ า เ ภ อเ มื อ ง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มุกดาหาร

หน่วยงาน
สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดมุกดาหาร
สานักงานแรงงาน
จังหวัดมุกดาหาร
สานักงานแรงงาน
จังหวัดมุกดาหาร
สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดมุกดาหาร
สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดมุกดาหาร
ที่ทาการปกครอง
จังหวัดมุกดาหาร

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดมุกดาหาร

๒๐
ที่
8

วัน/เดือน/ปี
ชื่องาน
21 กันยายน 2560 ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัด
ทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
9 24 กันยายน 2560 กิจกรรมจักรยานเนื่องในวันสถาปนา
จังหวัดมุกดาหารครบรอบ 35 ปี รายการ
“ปั่นท่องเมืองมุก พิชิตภูมโนรมย์”
10 25 กันยายน 2560 พิ ธี เ ปิ ด อนุ ส รณ์ ส ถานท่ า นหนู ฮั ก ภู มิ
สวรรค์ และ “งานพาแลงพาลุกากรภูมิ”

สถานที่
เท ศบ า ลต าบ ล บ้ า นแ ก้ ง
หมู่ ที่ 1 ต า บ ลบ้ า นแ ก้ ง
อาเภอดอนตาล
พื้ น ที่ เ ข ต เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง
มุกดาหาร

หน่วยงาน
ที่ทาการปกครอง
จังหวัดมุกดาหาร

สานักงานการกีฬา
แห่งประเทศไทย
จังหวัดมุกดาหาร
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท่ า น ห นู ฮั ก ที่ทาการปกครอง
ภู มิ ส วรรค์ ต าบลพาลุ ก า อาเภอหว้านใหญ่
อาเภอหว้านใหญ่
11 27 กันยายน 2560 ง า น วั น ส ถ า ป น า จั ง ห วั ด มุ ก ด า ห า ร บริ เ วณศาลากลางจั ง หวั ด ส่วนราชการจังหวัด
ครบรอบ 35 ปี
มุกดาหาร
มุกดาหาร
12
ทุกเช้าวันศุกร์
กิจกรรมตักบาตรเพื่อถวายเป็น
ริมเขื่อนแม่น้าโขง
สานักงานวัฒนธรรม
ของแต่ละสัปดาห์ พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
บริเวณหน้าวัดศรีบุญเรือง
จังหวัดมุกดาหาร
(วันศุกร์ที่
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อาเภอเมืองมุกดาหาร
1,8,15,22และ29
กันยายน 2560)
มติที่ประชุม

รับทราบ

มติที่ประชุม

4.3 กาหนดการประชุม กรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหารครั้งที่ 9/๒๕60
กาหนดการประชุม กรมการจั งหวัด มุกดาหาร และหั ว หน้า ส่ ว นราชการประจ า
จั งหวัดมุ กดาหารครั้งที่ 9/๒๕60 วัน ศุก ร์ที่ 29 กัน ยายน ๒๕60 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑2.๐๐ น.

หน.สนจ.

ลงชื่อ
(นางสาวธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี)
นักวิเทศสัมพันธ์
ผู้จดรายงานการประชุม

