รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 9/๒๕60
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 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 คงศรยาตรา
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
6. นายอนันต์ศักดิ์ อบแสงทอง
แทน 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. นายกัมปนาท สุประพนธ์
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
14. นายสันธาน สร้อยสาโรง
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
15. นายพรชัย พุดซ้อน
นายอาเภอคาชะอี
16. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
17. นายมนต์วิทย์ โชติอัษฎายุธ
นายอาเภอดงหลวง
18. นายปิติณัช นิธิศธานี
นายอาเภอหว้านใหญ่
19. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
นายอาเภอหนองสูง
20. นายสมชาย ขาวงาม
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
21. นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
22. นายอารักษ์ ส่องแสง
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
23. นางอรุณี ศรีประจันทร์
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
24. นางสาวสุกัลยา แก้วสม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
25. นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
26. นายวิทยา วัฒนเรืองโกวิท
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
27. นายบัญชา ผลานุวงษ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
28. นายปิยพงษ์ นาโสก
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
29. นายเชิดชัย อาจวิชัย
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ ๗๒
30. นายอุทิน สุทธิสาร
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
31. นางสาวสุพัตรา ศรีนุชศาสตร์
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
32. นางสาวรวีวรรณ แสนสวาสดิ์
แทน ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดมุกดาหาร
33. นางพรอุมา หมอยา
คลังจังหวัดมุกดาหาร
34. นางปุญชรัสม์ สินศักดิ์ชัย
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร

๒
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

นายสันทัด สังคพุทธมาต
นางสาวศิริพร เจนศิริสกุล
นายถวัลย์ รอดจิตต์
นายจรูญ เหง่าลา
ว่าที่ ร.ต.พิเชษฐ แก้วจินดา
นายวิวัฒนชัย วรโรจน์พลาธิป
นายชัชวาล ราชขันธ์
พ.ต.อ.อนุสรณ์ พัฒนถาบุตร
พ.ต.ท.เทิดฤทธ์ สุวรรณประทัง
นายวิญญู รัตนาพันธ์
นายวิยะ ด้วงแพง
นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์
นายวิริยะ แก้วคง
นางกัญจนา สาระรัตน์
นายสัมพันธ์ เดือนศิริชัย
นายอุทัย ศรีทานันท์
นายบุญส่ง ชื่นตา
นายสมพร อาษาดี

54. นางสาวอัจฉราพร ซาซุม
55. นายรุ่งเรือง ลุ้งบ้าง
56. นางสาวฐิติรัตน์ แสนสุข
57. นายสุทธิกาล ภูแด่น
58. นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข
59. นายพิทักษ์ เมืองโคตร
60. นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณไตรย์
61. นายวสันต์ นิสัยมั่น
62. นายเสถียร แสนอุบล
63. นายมารุต อุปนิสากร
64. นายสุรัติ วิภักดิ์
65. นายวินิจ คงทอง
66. นายปัญญา มุ่งดี
67. นายสมปอง ทองศรี
68. นายชนินทร์ วงษ์ทิพ
69. นางสาววัชราภรณ์ ผิวขา
70. นายวิรัตน์ พรหมดี
71. นางจินตนา เอี่ยมอุตมะ
72. นายเรือง สุพร
73. นายวิชัย พลอยกลม

แทน สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 234
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
มุกดาหาร
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทน โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
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74. นายสุรพล มิ่งชัย
75. นางสาวศรุดา นรสิงห์
76. ร.ท.ปณิธาน คุณมี
77. พ.อ.สุดใจ แพงพรมมา
78. พ.อ.ผดุงศักดิ์ พันธ์วิไล
79. ร.อ.ประวิทย์ โชนุพันธ์
80. พ.อ.พรเทพ ชิ้นสุวรรณ
81. นายคายืน วงศ์ชาลี
82. นายทองอินทร์ อันอาน
83. นายกานต์ สุวรรณพันธ์
84. นายบุญเพ็ง ปักกุลนันท์
85. นางพนารัตน์ คนขยัน
86. นายพรพนา แสนการุณ
87. นางสาวบงกช สัจจานิตย์
88. นายฉัตรชัย เฉลิมช่วง
89. นางสาวจริญญา วันทาวงศ์
90. นางสาววิมล กลางประพันธ์
91. นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม
92. นางศิริพร เศษแสงศรี
93. นางวารี อัญญาเวช
94. นายชาคริต นาควิเชียร
95. นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์
96. นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
97. นางอุดมลักษณ์ คาหาญ
98. นางธงชัย โสดา
99. นายสมชาย เลาหพัชรินทร์
100.นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร
101.นางสาวธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.กกล.รส.จว.มห.
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.นพค.24
แทน ผบ.หมู่เรือที่ 3 นรข.
รอง ผอ.รมน.จว.มห. (ท.)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
แทน วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
หัวหน้าด่านป่าไม้มุกดาหาร
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
นักวิเทศสัมพันธ์ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายอาเภอดอนตาล
2. หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
3. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
4. ผู้อานวยการ คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
5. ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
6. ผู้อานวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดมุกดาหาร
7. ผู้อานวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
8. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
9. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
10. ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
11. ผกก.10 กองบังคับการตารวจน้า
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12. เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
13. หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
14. หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
15. หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
16. ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
17. ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการครูฯ จังหวัดมุกดาหาร
18. ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
19. ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
20. หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
21. นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
22. ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
23. ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
24. รองประธาน ก.ธ.จ.มุกดาหาร
25. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
26. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
27. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
28. ป่าไม้จังหวัดมุกดาหาร
29. ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
30. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มน้าฯ
31. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
32. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
33. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
34. นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
35. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
36. นายกสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
37. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา

เวลา ๐๙.30 น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานการ
ประชุมกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

พิธีการก่อนการประชุม
๑. พิธีมอบดอกไม้จันทน์โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่จังหวัดมุกดาหารได้กาหนดเป้าหมายในการจัดทาดอกไม้จันทน์จานวน
199,000 ดอก สาหรับประชาชน เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ตลอด
ระยะเวลา 5 เดือน จังหวัดมุกดาหารได้ดาเนินการขับเคลื่อนให้ส่วนราชการทุกระดับ
ประชาชน กลุ่ม องค์กร มูล นิธิ ร่วมจัดทาดอกไม้จันทน์พระราชทาน ซึ่งปัจจุบันมียอด
ดอกไม้จันทน์สะสม จานวน 250,000 ดอก
บัดนี้ ส่ ว นราชการ อาเภอ หน่ว ยงานและภาคเอกชนได้จัดทาดอกไม้จันทน์
พระราชทานเสร็จแล้ว จึงขอส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้กับจังหวัดมุกดาหารรวบรวม ดังนี้
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1. สานักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร จานวน 250 ดอก
2. สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร จานวน 120 ดอก
3. สานักงายอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดมุกดาหาร จานวน 60 ดอก
2. พิธีส่งมอบต้นดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง เพื่อนามาประดับตกแต่งบริเวณสถานที่
จั ด พิ ธี ถ วายดอกไม้ จั น ทน์ แ ละสถานที่ เ ผาดอกไม้ จั น ทน์ (ส านั ก งานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่จั งหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
มุกดาหารเป็นเลขานุการคณะทางานจัดหา ประดับ ตกแต่ง ต้นดอกดาวเรืองและดอกไม้สี
เหลือง บริเวณสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์และสถานที่เผาดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 26
ตุลาคม 2560 นั้น สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ได้ประสานงานและได้รับ
การตอบรั บจากหน่วยงาน/องค์กร ที่มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนต้นดอกดาวเรืองไว้ใช้
สาหรับ ประดับ ตกแต่ง ในเบื้องต้น จานวน 11 ราย (รวม 71,900 ต้น) สาหรับหน่วยงาน/
องค์กร ที่ต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมจะได้ประสานงานกันตามลาดับถัดไป โดยขออนุญาต
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรับมอบผ่านป้ายสัญลักษณ์ก่อนในวันนี้ และจะส่งมอบจริงระหว่าง
วันที่ 5-15 ตุลาคม 2560 ตามห้วงเวลาที่การก่อสร้างพระเมรุมาศจาลองแล้วเสร็จต่อไป
โดยมีหน่วยงาน/องค์กร ที่มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนต้นดอกดาวเรือง ดังนี้
1. ส านั กงานส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ นจั งหวั ดมุ กดาหาร และ อปท.เขต
อาเภอเมือง จานวน 20,000 ต้น
2. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (มัธยมฯ,ประถมฯ) จานวน 10,000 ต้น
3. หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 10,000 ต้น
4. เรือนจาจังหวัดมุกดาหาร จานวน 10,000 ต้น
5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จานวน 5,000 ต้น
6. เทศบาลเมืองมุกดาหาร จานวน 5,000 ต้น
7. สานักงานจังหวัดมุกดาหาร จานวน 1,000 ต้น
8. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารและกองทุนหมู่บ้านฯ จานวน 300 ต้น
9. สานักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร จานวน 300 ต้น
10. สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร จานวน 300 ต้น
11. หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร จานวน 10,000 ต้น
3. พิธีประดับเครื่องหมายตาแหน่ง (อานวยการสูง) (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
มุกดาหาร)
ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีคาสั่ง ที่ ๑๔๘๓/๒๕๖๐ เรื่อง เลื่อนข้าราชการให้
ด ารงต าแหน่ ง พั ฒ นาการจั ง หวั ด (อ านวยการสู ง ) โดยความเห็ น ชอบของรอง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพั ฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งจังหวัดมุกดาหารมีข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งพัฒนาการจังหวัด (ผู้อานวยการสูง) ได้แก่ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ ตาแหน่ง
พัฒ นาการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร โดยให้ ป ฏิ บั ติร าชการสั ง กั ด จั ง หวัด เดิ ม ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒๑
กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
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4. พิธีมอบเกียรติบัตรผลการคัดสรร Best of OTOP Select 77 Experience
โครงการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด OTOP ไทยสู่สากล ประจาปี
พ.ศ. 2560 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
กรมพัฒนาธุรกิจได้ดาเนินการกิจกรรม การคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP Select ปี
2560 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ โดยคณะกรรมการคัดสรร OTOP
Select จะพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่การเป็น OTOP Select ปี 2560
พร้อมคัดเลือก Best OTOP 77 Experience เพื่อนาไปบ่มเพาะพัฒนาศักยภาพด้านแผน
กลยุทธ์การตลาด เครื่องมือทางการตลาด การพัฒนาตราสินค้าและเรื่องเล่า การสร้าง
เครือข่ายการตลาด OTOP Smart Trader การสร้างโอกาสทางการตลาด OTOP Select
โดยการจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ และการจัด Event Marketing เป็นต้น และมีผู้ได้รับ
การคัดสรร Best of OTOP Select 77 Experience ประจาปี 2560 ดังนี้
1. นางวาสนา อาจวิชัย
กลุ่ ม ทอผ้ า คิ รี น คร ประเภท “ผ้ า คลุ่ ม ไหล่
หมักโคลน”
2. นางเสนอ อามาตมนตรี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตะกร้าพลาสติกบ้านม่วงไข่
ประเภท “กระเป๋าล้อลาก”
3. นางลออ อาจวิชัย
ก ลุ่ ม บ้ า น ผู้ ไ ท ย ป ร ะ เ ภ ท “ผ้ า ค ลุ่ ม ไ ห ล่
หมักโคลน”
4. นายประวิ ท ย์ นามเหลา สหกรณ์ ก ารเกษตรหนองสู ง จ ากั ด ประเภท
“เนื้อโคขุน”
5. พิธีมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบ
กิ จ การ (มยส.) และใบเกี ย รติ บั ต รโรงงานสี ข าวให้ แ ก่ ส ถานประกอบกิ จ การ
(สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยกรมสวัส ดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
สถานประกอบกิจการ สมัครเข้าร่วมจัดทามาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานประกอบกิจการหรือที่เรียกว่า มยส.จานวน 1 แห่ง และเข้าร่วมโครงการ
โรงงานสีขาว จานวน 13 แห่ง เพื่อแก้ไ ขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ส านั ก งานสวัส ดิการและคุ้ม ครองแรงงานจัง หวัด มุกดาหาร ได้ด าเนิ นการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบกิจการ เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
และได้ตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กาหนดแล้ว สถานประกอบกิจการที่ผ่าน
เกณฑ์ มยส. จ านวน 1 แห่ ง และผ่ านเกณฑ์โรงงานสีขาว จานวน 13 แห่ง ซึ่งมี
ผู้แทนของสถานประกอบกิจการเพื่อรับมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ หรือที่เรียกว่า มยส. และใบเกียรติบัตรโรงงาน
สีขาว ดังนี้
1. สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์ มยส. คือ
1.1 ห้างหุ้นส่วนจากัด อู่ทิพย์เซอร์วิส
2. สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว ได้แก่
2.1 บริษัท กิมชุนไอซ์มุกดาหาร จากัด
2.2 บริษัท ริมโขง คอนกรีต จากัด
2.3 ห้างหุ้นส่วนจากัด สยามช้างไทยเมทัลชีท
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2.4 บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จากัด สาขามุกดาหาร
2.5 ร้านไพศาลการยาง
2.6 ร้านปวีณาพานิช
2.7 บริษัท พรีเมียร์ไบโอเอนเนอร์จี จากัด
2.8 ร้านหอแก้ววัสดุ
2.9 ห้างหุ้นส่วนจากัด ท่าทราย ดาวเลิงนกทา
2.10 ห้างหุ้นส่วนจากัด สวนน้าบัวแก้ว
2.11 ห้างหุ้นส่วนจากัด เอสบีปิโตร
2.12 ห้างหุ้นส่วนจากัด ทรัพย์ปรีชาวิศวกรรม
2.13 ห้างหุ้นส่วนจากัด ท่าทรายศรีเผย
7. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกอาสาสมัครแรงงานดีเ ด่น (สานักงาน
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร)
กระทรวงแรงงาน ได้มีการจัดตั้งอาสาสมัครแรงงาน ตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๔๗ โดย
กาหนดให้อาสาสมัครแรงงานเป็นตัวแทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่
ปฏิบัติหน้าที่ด้านแรงงาน เช่น งานรับสมัครงานทั้งในและนอกประเทศ (อาสาพาไป)
งานประชาสัมพันธ์ งานประสานการฝึกอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔ รัฐบาลมีนโยบายให้บุคคลทั่วไปที่มิใช่ลูกจ้างสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา
๔๐ อาสาสมั ค รแรงงาน เป็ น ผู้ ส่ ว นในการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละรณรงค์ รั บ สมั ค ร
ผู้ป ระกัน ตนมาตรา ๔๐ เป็นอย่างดียิ่ง จังหวัดมุกดาหาร และ หน่ว ยงานในสั งกัด
กระทรวงแรงงานจังหวัดมุ กดาหาร ได้พิจารณาคัดเลื อกอาสาสมัครแรงงานดีเด่ น
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามหลั กเกณฑ์ ที่กระทรวงแรงงานกาหนดจาก
อาสาสมัครแรงงานของจังหวัด จานวน ๕๓ คน ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติภารกิจของกระทรวง
แรงงานด้วยการดูแลบริการประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ นับได้ว่าเป็นผู้ทา
คุณประโยชน์ต่อกระทรวงแรงงานและจังหวัดมุกดาหาร จึงมอบใบประกาศเกียรติคุณ
และเข็มที่เชิดชูเกียรติให้แก่อาสาสมัครแรงงานดีเด่นประจาจังหวัดมุกดาหาร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้แก่ นางอัญชลี อุณวงค์ อาสาสมัครแรงงานตาบลกกตูม
อาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
8. พิธีมอบใบประกาศจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป (สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร)
พระราช บั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารแห่ ง ชาติ
พ.ศ.๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ กาหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการ
คนพิการเพื่อประโยชน์ในการส่ งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทุกระดับให้
เป็ น ไปอย่ า งทั่ ว ถึ ง และเป็ น ธรรมคณะกรรมการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
คนพิ การแห่ ง ชาติไ ด้ป ระกาศจัด ตั้ง ศูน ย์บ ริก ารคนพิก ารระดั บจั งหวัด และให้ เป็ น
สถานที่รับคาขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่ว ไปจากหน่ว ยงานภาครัฐ และองค์กร
คนพิการที่พร้อมในการจัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ได้ ป ระกาศจั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารคนพิ ก ารทั่ ว ไปตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - เดือนพฤษภาคม 2560 จานวน 10 แห่ง และในเดือน
กันยายน 2560 จังหวัดมุกดาหารได้ประกาศจัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
เพิ่มอีกจานวน 4 แห่ง ดังนี้

๘
1. ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตาบลหนองสูงใต้ ตาบลหนองสูงใต้ อาเภอหนองสูง
2. ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตาบลหว้านใหญ่ ตาบลหว้านใหญ่ อาเภอหว้านใหญ่
3. ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตาบลชะโนด ตาบลชะโนด อาเภอหว้านใหญ่
4. สานักงานเทศบาลตาบลกกตูม ตาบลกกตูม อาเภอดงหลวง
5. ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย ตาบลโชคชัย อาเภอนิคมคาสร้อย
8. พิ ธี ม อ บ วุ ฒิ บั ต ร ผู้ ผ่ า น ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ย า ว ช น พิ ทั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ลดภาวะโลกร้อน จังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 (สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหารได้จัดการ
ฝึกอบรมโครงการอบรมเยาวชนพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการเกิดภาวะโลกร้อน
จังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภู มิ อ ากาศ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕60 จากส านั ก งานปลั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ตาบลหนองสูงใต้
อาเภอหนองสู ง จังหวัดมุกดาหาร เข้าร่ว มดาเนินโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 20-22
กรกฎาคม ๒๕60 ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้าผาน้าทิพย์ โดยมีนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมใน
ครั้งนี้ จานวน ๘0 คน และคณะครูผู้ควบคุมที่มีจิตอาสาช่วยงานราชการ จานวน 3 คน
รวมทั้งสิ้น 83 คน
เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นขวัญกาลังใจแก่นักเรียนผู้ผ่านการฝึกอบรม และ
คณะครูผู้มีจิตอาสาช่วยงานราชการ จึงขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กรุณา
มอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนผู้ผ่านการฝึกอบรมและคณะครูผู้ควบคุมที่มีจิตอาสาช่วยงาน
ราชการ โครงการอบรมเยาวชนพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการเกิดภาวะโลกร้อน
จังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ดังนี้
๑. นายธนิต ทองอาจ ผู้อานวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
1. นายวัฒน์สุคนธ์ อาจวิชัย ครูผู้ควบคุม/ดูแลนักเรียน
3. นางสาวนริศรา อาจวิชัย ครูผู้ควบคุม/ดูแลนักเรียน
4. นางสาวสวลี ทาสีเพ็ชร ครูผู้ควบคุม/ดูแลนักเรียน
5. นางสาวกัลยาณี เพชรนิล ผู้แทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
6. นางสาวปนัดดา มหาวงค์ ผู้แทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
7. นายสิทธิพร สุวรรณพันธ์ ผู้แทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
9. พิ ธี ม อบโล่ บุ ค คล องค์ ก รต้ น แบบ ด้ า นคุ ณ ธรรม จั ง หวั ด มุ ก ดาหารประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
โครงการคั ด เลื อ กบุ ค คล องค์ ก รต้ น แบบด้ า นคุ ณ ธรรม จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหา ยกย่อง เชิดชู
บุคคลและองค์กร ที่เป็นต้นแบบในการนาหลักคุณธรรมมาประพฤติ ปฏิบัติตน และ
ปฏิบัติงาน เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น องค์กรอื่นอย่างเป็นที่ประจักษ์ สอดคล้องตามแนว
ทางการดาเนิ นงานตามแผนแม่บทส่ งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๙ –๒๕๖๔
ที่กาหนดวิสัยทัศน์ ให้สังคมไทยมีคุณธรรมเป็นรากฐานที่สาคัญในการดารงชีวิต สืบ
สานความเป็นไทย อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุข โดยแบ่งประเภทการคัดเลือกออกเป็น

๙
๕ ประเภท ได้ แ ก่ ประเภทบุ ค คลทั่ ว ไป ประเภทพระภิ ก ษุ / สามเณร ประเภท
สถานศึกษา ประเภทองค์กรเอกชน/ชุมชน และประเภทหน่วยงานของรัฐ/ส่วนราชการ
ในการนี้ จั ง หวั ด มุ กดาหาร โดยคณะอนุก รรมการส่ ง เสริ ม คุณ ธรรมจั ง หวั ด
มุกดาหาร ซึ่งมีวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ได้ประชุม
พิจารณาคัดเลือกบุคคล องค์กรต้นแบบเสร็จเรียบร้อย มีบุคคล/องค์กรได้รับโล่รางวัล
ทั้งสิ้น จานวน ๑๓ รูป/คน/องค์กร ดังนี้
๑. ประเภทบุคคล
1.1 พระครูวิสิฐศีลคุณ
1.2 พระสาธิต กุสลจิตโต
1.3 นายคาพร สิงห์หาญ
1.4 นางหยาดทิพย์ ซีซอง
1.5 นายสมจิต ภาลา
2. ประเภทองค์กร
2.1 โรงเรียนบ้านนาอุดม
2.2 โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง
2.3 โรงเรียนบ้านพรานอ้น
2.4 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมครามและแปรรูป
๒.5 บริษัทประชารัฐรักสามัคคีมุกดาหาร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
2.6 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
๒.7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.8 สานักงานเทศบาลตาบลร่มเกล้า
๒.9 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง
10. พิ ธี ม อบเงิ น รางวั ล ให้ กั บ นั ก กี ฬ าและผู้ ฝึ ก สอนที่ ส ร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ กั บ จั ง หวั ด
มุกดาหาร (สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร)
จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดส่งนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ที่ขึ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดจังหวั ด
มุกดาหาร เข้าร่ ว มการแข่ง ขันกีฬ ารายการระดับชาติ และระดับนานาชาติ ประจาปี
2560 จนได้รับ รางวัลจากการแข่งขัน สร้างชื่อเสี ยงและความสุ ขใจให้กับชาวจังหวัด
มุกดาหาร เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่ชนะการแข่งขัน จึงขอ
เชิ ญ ท่ า นผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ในฐานะประธานคณะกรรมการมู ล นิ ธิ เ พื่ อ
การพัฒนากีฬาจังหวัดมุกดาหาร ให้เกียรติมอบเงินรางวัลจากเงินดอกผลมูลนิธิเพื่อการ
พัฒนากีฬาจังหวัดมุกดาหาร ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน
ตามลาดับ ดังนี้
ที่
ชื่อสกุล
1 นายภูมิมินทร์ บุทธิ์จักร์
ยูยิตสู

รายการ
1 เหรียญทองกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45
1 เหรียญเงินกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45
1 เหรียญเงินกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33
1 เหรียญทองแดงกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33

จานวนเงิน
30,000
20,000
15,000
10,000

๑๐
ที่
ชื่อสกุล
2 นายจักรพงษ์ อ่อนอนงค์
เทควันโด
3 นายธงชัย กัณทะวงศ์
วูซู

รายการ
1 เหรียญทองกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45
1 เหรียญเงิน กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45
2 เหรียญทองแดง กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45
เหรียญละ 10,000.-บาท
1 เหรียญเงิน กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

4 นายสุรพงษ์ รุ่งนาม
เอ๊กตรีม
5 นายมะโซนี สแลมัน
1 เหรียญทองแดง กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45
ปันจักสีลัต
6 ด.ญ จรัสศรี ผิวงาม
1 เหรียญทองแดงกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33
ยูยิตสู
7 ทีมวอลเลย์บอลพิการทางหู
1 เหรียญเงิน กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 45
ทีมหญิง
8 ทีมเรือพาย
2 เหรียญทองแดงกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33
5 ฝีพาย 200,1,000ม.
9 นายมุกดาหาร สายแก้ว
เหรียญทองกีฬาเรือพาย รายการ เรือยาวสกล
นักกีฬาเรือพาย
ชิงแชมป์โลก 2017 รุ่นอายุไม่เกิน 24 ปี
2. การมอบเงินรางวัลให้กับผู้ฝึกสอน
ที่
ชื่อสกุล
รายการ
10 นางปริยาภรณ์ สกุลไทย
1 เหรียญทอง กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45
ยูยิตสู
1 เหรียญเงิน กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45
1 เหรียญเงิน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33
2 เหรียญทองแดง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33
11 นายชาญชัย ชาญวรนิต
1 เหรียญทองกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45
เทควันโด
12 นายวุฒิศักดิ์ เนตรพงษ์
1 เหรียญเงิน กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45
วูซู
2 เหรียญทองแดง กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45
เหรียญละ 3,000.-บาท
13 นายนวพรรษ ขลิบบุรินทร์
1 เหรียญเงิน กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45
เอ๊กตรีม

จานวนเงิน
30,000
20,000
20,000
20,000
10,000
10,000
15,000
20,000
10,000

จานวนเงิน
5,000
4,000
3,000
4,000
5,000
4,000
6,000
4,000

๑๑
ที่
ชื่อสกุล
14 นายวีระชาติ ศรีลาศักดิ์
ปันจักสีลัต
15 ผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอล
ทีมหญิง
16 นายสมชาย แซ่เซีย
5 ฝีพาย 1,000ม.
5 ฝีพาย 200 ม.

รายการ
1 เหรียญทองแดง กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

จานวนเงิน
3,000

1 เหรียญเงิน กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 45

6,000

2 เหรียญทองแดง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33

4,000

และขอเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวั ดมุกดาหาร มอบถ้วยและป้ายเงินรางวัล
ให้กับนักกีฬาและ ผู้ฝึกสอน ทีมโรงเรียนบ้านโพนสว่ าง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและเงิน
รางวัลจานวน 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากการร่วมการแข่งขันกีฬาเซปัก
ตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย "รีโวคัพ 2017" รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ระหว่างวั นที่
20-24 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ กรุงเทพมหานคร
ระเบียบวาระที่ 1

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
มติที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดมุกดาหาร
(1) รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้ าส่วนราชการย้ายไปดารงตาแหน่ง จังหวัดอื่น
จานวน 6 ราย
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่
นายนพดล ไพฑูรย์
ร อ ง ผู้ ว่ า ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
มุกดาหาร
นายรณรงค์ นครจินดา
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
มุกดาหาร
นางจงกลณี กระมลวิเศษกุล ผอ.สานักงาน ป.ป.ช. ประจา ผอ.สานักงาน ป.ป.ช. ประจา
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดนครนายก
นายสมเพชร สร้อยสระคู
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
นายจรูญ เหง่าลา
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัด
ผู้อานวยการทัณฑสถานวัยหนุ่ม
มุกดาหาร
พระนครศรีอยุธยา
นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อานวยการสานักงาน
ผู้อานวยการสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย
นายรัชโยธิน มีพันลม
ผู้อานวยการ คปภ.จังหวัด
ผู้อานวยการ คปภ.จังหวัด
มุกดาหาร
กาฬสินธุ์
นายวิจิตร ศรีสมศักดิ์
ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส. ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด
จังหวัดมุกดาหาร
บุรีรัมย์
รับทราบ

๑๒

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

หน.สนจ.

๑.๒ การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕60 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯครั้งที่ 8/๒๕60 เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม ๒๕60
รายงานการประชุ ม มี จ านวน 20 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 8/๒๕60 เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม ๒๕60
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)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบเรื่ อ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ งานพระบรมศพ ตามที่
คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในคราวประชุม
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เสนอ ดังนี้
1. ให้วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการเพียงวันเดียว
เนื่องจากในวันพุธที่ 25 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันออกพระเมรุมาศก่อนวันถวายพระเพลิง และ
วัน ศุกร์ ที่ 27 ตุล าคม 2560 ซึ่ งเป็นวันต่ อเนื่องคณะกรรมการฝ่ ายที่เกี่ย วข้องได้แ ก่
คณะกรรมการรั กษาความปลอดภัยและการจราจร คณะกรรมการจัดขบวนพระบรม
ราชอิสริยยศ และคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการ ได้วางแผนรองรับครอบคลุมในด้านต่างๆ
ไว้เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัตินั้น เนื่องจากการปฏิบัติงานในพิธีช่วงก่อน
และหลังวัน ที่ 26 ตุล าคม เป็นการปฏิบัติราชการ จึงให้ ห น่วยงานเจ้าสังกัดพิจารณา
ผ่อนผัน หากจะต้องใช้เวลาราชการเพื่อการเดินทาง และเตรียมการตามสมควร
2. ขยายเวลาการไว้ทุกข์ของข้าราชการ และเจ้าหน้ าที่ของรัฐ ซึ่งเดิมเคยมี
ประกาศกาหนดระยะเวลา 1 ปี โดยขยายจากวัน ศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 จนไปถึงวัน
ศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 อันเป็นวันเก็บพระบรมอัฐิ รวมเวลา 15 วัน
3. ให้ ส ถานที่ ร าชการ สถานศึ ก ษา สถานที่ ท าการของรั ฐ ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ ลดธงครึ่งเสาตั้งแต่วัน ศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 ถึงวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม
2560 รวมเวลา 15 วัน
4. ให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ออกทุกข์ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม
2560 เป็นต้นไป
5. ให้ เริ่มเก็บผ้าระบายป้ายส่ งเสด็จสู่ส วรรคาลัย ตามสถานที่ต่างๆ ตั้งแต่
คืนวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560
6. ให้ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือและซักซ้อมทา
ความเข้าใจสถานบั นเทิงและสถานีโ ทรทัศน์ วิทยุ และสื่ อสิ่งพิมพ์ งดหรือลดกิจกรรม
บันเทิงในเดือนตุลาคมตามช่วงเวลาที่เหมาะสม
7. ตามที่ ส มเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ รั บ สมั ค ร
จิตอาสาเฉพาะกิจงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งประชาชนทั่ว ไปได้สมัครเข้าร่ว ม

๑๓
โครงการแล้วนั้น โดยที่ยังมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนเข้าใจว่าผู้มีคุณสมบัติ
ที่ ส ามารถสมั ค รจิ ต อาสาดั ง กล่ า วจ ากั ด เฉพาะประชาชนทั่ ว ไป จึ ง สมควรให้ หั ว หน้ า
ส่วนราชการขอความร่วมมือข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มิได้รับมอบหมายภารกิจ
หน้าที่ให้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เข้าร่วมสมัคร
จิ ตอาสาเฉพาะกิจ งานถวายพระเพลิ งพระบรมศพ ณ ศูนย์อานวยการใหญ่จิตอาสาฯ
สนามเสือป่า หรือในต่างจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
(1.1) โครงการก่อสร้างพระเมรุมาศจาลองจังหวัดมุกดาหาร (สานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองก่อสร้างพระเมรุมาศ
จาลอง ในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด รวม ๗๖ แห่ง ในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล
จานวน ๘ แห่ง ด้วยงบประมาณ ๒๐๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสองล้านหกแสนบาท
ถ้ว น) ลักษณะรู ปแบบเป็นทรงบุษบก ปลายยอดติดตั้งนพปฎลสุ ว รรณฉัตร (ฉัตรทอง
๙ ชั้น) ความสูงจากพื้นถึงยอดฉัตร ๒๒.๓๕ เมตร ตั้งบนฐานวงกลม ๑๖ เมตร ภายใน
ตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ แท่นวางดอกไม้จันทน์และเครื่องประกอบ
การดาเนินงานก่อสร้างพระเมรุมาศฯ จังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยทุก
ภาคส่วน ได้ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงสถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจาลองเพื่อความเป็น
สิริมงคล เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลาฤกษ์ ๐๙.๐๙ นาฬิกา ณ บริเวณด้านหน้ า
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ขณะนี้งานก่อสร้างมีความคืบหน้าโดยลาดับ งานฐานวงกลม
และโครงสร้างเหล็กแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนงานหลังคา ติดตั้งประดับเรซิ่นของเชิง
ชาย ชั้นเชิงกลอน ๗ ชั้น ซุ้มบันแถลงและซุ้มรังไก่ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕
ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อส่งมอบให้จังหวัดมุกดาหารได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาศ
จาลองต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
(1.2) โครงการจิ ต อาสาประดิ ษ ฐ์ ด อกไม้ จั น ทน์ พ ระราชทานจั ง หวั ด
มุกดาหาร (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
พัฒนาการจังหวัด
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารในฐานะเลขานุการโครงการ
จิ ต อาสาประดิษ ฐ์ ดอกไม้ จั น ทน์ พ ระราชทานได้ข อความร่ว มมือ ส่ ว นราชการรายงาน
ความก้าวหน้าการจัดทาดอกไม้จันทน์ ทุกศุกร์ของสัปดาห์ ซึ่งในขณะนี้จังหวัดมุกดาหาร
มียอดสะสมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐ ดอก
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัด
มุกดาหาร ได้จัดพิธีมอบดอกไม้จันทน์สาหรับประชาชนให้อาเภอ เพื่อนาไปใช้ในพระราช
พิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร) หัวหน้าส่วนราชการระดับ
จังหวัด อาเภอและผู้นาชุมชน ร่วมพิธีดังกล่าว รวม ๒๐๐ คน
มติที่ประชุม
รับทราบ

๑๔
(1.3) การจัดหา/ปลูก/ประดับดอกดาวเรื องและดอกไม้สีเหลืองจังหวัด
มุกดาหาร (สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุก ดาหารในฐานะเลขานุการ
คณะทางานจัดหา/ปลูก/ประดับดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองจังหวัดมุกดาหาร เนื่อง
ในวัน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ได้ประสานงานและได้รับการตอบรับจากหน่วยงาน/องค์กร ที่มีความประสงค์
ที่จะสนับสนุนต้น ดอกดาวเรืองไว้ใช้สาหรับ ประดับ ตกแต่ง บริเวณสถานที่จัดพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์และสถานที่เผาดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 จานวน 11 ราย
(รวม 71,900 ต้ น ) ส าหรั บ หน่ ว ยงาน/องค์ ก ร ที่ ต้ อ งการสนั บ สนุ น เพิ่ ม เติ ม จะได้
ประสานงานกันตามลาดับถัดไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
(1.4) จิ ต อาสาเฉพาะกิ จ งานพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง บรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ปลัดจังหวัด
ตามทีก่ ระทรวงมหาดไทยได้ประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video
Conference System) เพื่อซักซ้อมและชี้แจงทาความเข้าใจการดาเนินโครงการจิตอาสา
เฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงบรมศพฯ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 และ
มอบให้ ทุกอาเภอรั บสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิ งบรมศพฯ
ตั้งแต่วันที่ ๑- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นั้น
จังหวัดมุกดาหารได้มีผู้สมัครลงทะเบียนจิตอาสาตั้งแต่วั นที่ 1 – 27
กันยายน 2560 รวมทั้งสิ้นจานวน 13,946 คน คิดเป็นร้อยละ 3.99 ดังนี้

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๕
คลังจังหวัด

มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

(2) การดาเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
แนวทางการจัดประชารัฐสวัสดิการเป็นการให้วงเงินในบั ตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เพื่อใช้ชาระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่องรับชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานหรือ
ร้านค้าที่กาหนดเมื่อชาระค่าสินค้าและบริการแล้ววงเงินจะลดลงตามยอดที่ใช้จ่าย และถึง
รอบวันที่ 1 ของทุกเดือน วงเงินจะถูกปรับเป็นค่าเริ่มต้นของวงเงินแต่ละสวัสดิการเสมอ
ซึ่งวงเงินคงเหลือของเดือนที่ผ่านมาจะไม่มีการสะสมในเดือนถัดไป นอกจากนี้ไม่สามารถ
ถอนวงเงิน สวัส ดิการจากบัตรสวัส ดิการแห่ งรัฐ เป็นเงินสดได้ โดยสรุปแนวทางการจัด
ประชารัฐสวัสดิการ ดังนี้
1. สวัสดิการเพื่อลดค่าใช้จ่ายในเครื่องครัวเรือน จานวน 3 สวัสดิการ ประกอบด้วย
1.1 วงเงินความช่วยเหลือด้านพลังงาน (ค่าไฟฟ้าและค่าก๊าซหุงต้ม) 200
บาท/คน/เดือน สามารถใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้ง/เดือน โดยใบแจ้งค่าใช้จ่ายต้องไม่เกิน 200 บาท
สามารถให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชาระได้ตามจานวนเงินค่าใช้จ่ายจริงไม่เกิน 200 บาท
1.2 วงเงินค่าน้าประปา 150 บาท/คน/เดือน สามารถใช้สิทธิ์ได้เพียง 1
ครั้ง/เดือน โดยใบแจ้งค่าใช้จ่ายต้องไม่เกิน 150 บาท สามารถให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ชาระได้ตามจานวนเงินค่าใช้จ่ายจริงไม่เกิน 150 บาท
1.3 วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและ
วัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม จากร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด
ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ไม่จากัดจานวนครั้งภายในวงเงินที่กาหนด
ตามสิทธิและเงื่อนไข ดังนี้
- วงเงิน 200 บาท/คน/เดือน สาหรับผู้มีสิทธิที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาท/ปี
- วงเงิน 300 บาท/คน/เดือน สาหรับผู้มีสิทธิที่มีรายได้ต่ากว่า 30,000 บาท/ปี
2. สวัส ดิการเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผู้ มีสิ ทธิส ามารถใช้สิ ทธิบัตร
สวั ส ดิ การแห่ งรั ฐ ได้ไ ม่จ ากัด จานวนครั้ งภายในวงเงิน ที่ก าหนด จานวน 3 สวัส ดิก าร
ประกอบด้วย
2.1 วงเงินค่าโดยสารรถ ขสมก./รถไฟฟ้า 500 บาท/คน/เดือน ใช้ชาระ
ค่าโดยสารรถ ขสมก. ระบบ e-Ticket/รถไฟฟ้า ได้ภายในวงเงิน 500 บาท/เดือน
2.2 วงเงินค่าโดยสารรถ บขส. วงเงิน 500 บาท/คน/เดือน ใช้ในการซื้อ
บัตรโดยสารรถ บขส. ได้ภายในวงเงิน 500 บาท/เดือน
2.3 วงเงินค่าโดยสารถไฟ วงเงิน 500 บาท/คน/เดือน ใช้ในการซื้อบัตร
โดยสารรถไฟได้ภายในวงเงิน 500 บาท/เดือน
รับทราบ
(3) 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

๑๖
ลงทุน

งบประจา

ภาพรวม

(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

เป้าหมาย (%)

เป้าหมาย (%)

เป้าหมาย (%)

1
2

19

33

30

41

55

52

3

63

76

73

4

87

98

96

ไตรมาสที่

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

1,647.18

1,602.63

97.30

98

8

งบลงทุน
รวม

1,438.34
3,085.51

1,208.77
2,811.40

84.04
91.12

87
96

27
25

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

%
เป้าหมาย
(ก.ค.60)

ลาดับการ
เบิกจ่าย
(ประเทศ)

งบประจา

58.67

46.06

78.51

98

47

งบลงทุน

171.42

131.15

76.51

87

40

รวม

230.09

177.22

77.02

96

41

มติที่ประชุม

พาณิชย์จังหวัด

มติที่ประชุม

เบิกจ่าย
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ

รับทราบ
3.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
(1) โครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
จังหวัดมุกดาหารมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” ณ วันที่ 22
กันยายน 2560 จานวน 149 ร้านค้า ติดตั้งเครื่อง EDC เรียบร้อยแล้ว จานวน 2
ร้านค้า ในตาบลโพนงาน อาเภอคาชะอี และตาบลนาโสก อาเภอเมืองมุกดาหาร ซึ่งขณะนี้
ธนาคารกรุงไทยกาลังเร่งติดตั้งเครื่อง EDC ให้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่เหลือ ส่วนสินค้า
ธงฟ้า Sale จากบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ก็กาลังเร่งจัดส่งสินค้าให้กับร้านค้า ธงฟ้าประชารัฐเช่นกัน
รับทราบ

๑๗

คลังจังหวัด

มติที่ประชุม

(2) สรุปผลการดาเนินงานการจัดตั้งธนาคารขยะรีไ ซเคิลศาลากลางจั งหวัด
มุกดาหาร (สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร)
จัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลของศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร และติดตั้งถังขยะ
แบบแยกประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ และขยะอันตราย โดยรอบ
ศาลากลางจังหวัด ดาเนินการมาแล้ว ๗ ครั้ง ดังนี้
๑. เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ มีหน่วยงานและผู้เข้าร่วมจานวน ๑๐ ราย โดย
ขยะรีไซเคิลส่วนใหญ่เป็นประเภทกระดาษ (๖๒.๐๐ kg) รองลงมาคือ พลาสติก (๑๕.๗๐
kg) และแก้ว (๑๐.๐๐ kg) รวมทั้งหมด ๘๗.๗๐ kg
๒. เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ มีหน่วยงานและผู้เข้า ร่วมจานวน 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
๓. เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีหน่วยงานและผู้เข้าร่วมจานวน ๑๖ ราย
โดยขยะรีไซเคิลส่วนใหญ่เป็นประเภทกระดาษ (๔๖๖.๒๐ kg) รองลงมาคือ พลาสติก
(๔๑.๙๐ kg) แก้ว (๑๘.๙๐ kg) กระป๋องสังกะสี (๐.๖๐ kg) และกระป๋องอะลูมิเนียม
(๐.๔๐ kg) รวม ๔๕๕.๑๐ kg
๔. เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีหน่วยงานและผู้เข้าร่วมจานวน ๑๓ ราย
โดยขยะรีไซเคิลส่วนใหญ่เป็นประเภทกระดาษ (1,341.50 kg) รองลงมาคือ พลาสติก
(58.10kg) แก้ว (58kg) โลหะ/อโลหะ (๕.๕๐ kg) รวม ๑,463.1๐ kg
๕. เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีหน่วยงานและผู้เข้าร่วมจานวน ๑๘ ราย
โดยขยะรีไซเคิลส่วนใหญ่เป็นประเภทกระดาษ (๓๐๕.๘๖ kg) รองลงมาคือ พลาสติก
(๑๒๒.๓๐ kg) แก้ว (๒.๓๐kg) อะลูมิเนียม (๐.๗ kg) เหล็ก (๐.๘ kg) รวม ๔๓๑.๙๖ kg
๖. เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีหน่วยงานและผู้เข้าร่วมจานวน ๑๗ ราย
โดยขยะรีไซเคิลส่วนใหญ่เป็นประเภทกระดาษ (๔๐๐.๓๐ kg) รองลงมาคือ พลาสติก
(๓๑.๐๐ kg) แก้ว (๒๓.๐๐ kg) อะลูมิเนียม (๑ kg) สังกะสี (๑.๖ kg) รวม ๔๕๖.๙๐ kg
7. เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ มีหน่วยงานและผู้เข้าร่วมจานวน ๑๘ ราย
โดยขยะรีไซเคิลส่วนใหญ่เป็นประเภทกระดาษ (๓๖๖.๑๐ kg) รองลงมาคือ พลาสติก
(๓๗.๐ kg) แก้ว (๑๙.๐ kg) กระป๋องสังกะสี (๐.๒๐ kg) และกระป๋องอะลูมิเนียม (๓.๐
kg) รวม ๔๒๕.๓๐ kg
จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา พบว่า หน่วยงานภายในบริเวณศาลากลาง
ให้ ค วามร่ ว มมื อ และสนใจกิ จ กรรมโครงการธนาคารขยะรี ไ ซเคิ ล เป็ น อย่ า งมาก
โดยประเมินได้จาก 1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้นต่อเดือน ๒) ปริมาณขยะรีไซเคิลที่
มากขึ้นในแต่ละเดือน
รับทราบ

๑๘
๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)

พัฒนาการจังหวัด

มติที่ประชุม

(1) การด าเนิ น โครงการแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชน กรณี
ยากจน เจ็ บ ป่ว ย พิ การ อนาถา จั งหวัด มุก ดาหาร (ส านัก งานพัฒ นาชุม ชนจัง หวั ด
มุกดาหาร)
การด าเนิ น งานในปี ๒๕60 มี ค รั ว เรื อ นผู้ ป ระสบปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ น
(อย่างรุนแรง) จากข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และเวทีประชาคมให้ความเห็นชอบ
ผ่านการพิจารณาจากหมู่บ้าน/ชุมชน อปท./อาเภอ และจังหวัด โดยความเห็นชอบของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เข้าร่วมโครงการฯ จานวนทั้งสิ้ น 46 ครัวเรือน โดยมีผลการ
ดาเนินการ ดังนี้
1) ด้านยารักษาโรค สนง.สสจ.มุกดาหาร โดยทีมงาน รพ.สต./ตรวจสุขภาพ
เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
2) ด้ า นอาหาร อ าเภอ/จนท.พช./อปท.ส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งติ ด ตาม
ครัวเรือนเป้าหมาย(ด้านอาหาร) จานวน 3๕ ครัวเรือน จังหวัดอนุมัติเงิน เพื่อส่งเสริม
อาชี พ ครั ว เรื อ นจาก “กองทุ น ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ย ากจน เจ็ บ ป่ ว ย พิ ก าร อนาถา จั ง หวั ด
มุกดาหาร” จานวนทั้งสิ้น 35 ครัวเรือน (100 %) วงเงินรวม 214,695 บาท
3) ด้านเครื่องนุ่งห่ม สนง.พมจ.มุกดาหาร พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์
ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน (ครัวเรือนละ ๒,๐๐๐ บาท) มอบแล้วจานวน 25
ครัวเรือน เป็นเงิน 50,000 บาท
4) ด้านที่อยู่อาศัย วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
มอบบ้านให้ครัวเรือนเป้าหมายในเขตพื้นที่อาเภอเมืองมุกดาหาร จานวน 2 หลัง /ราย คือ
1.นายศักดิ์ชัย ไชยายงค์ บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 9 ตาบลคาอาฮวน และ 2.นายสงวน
ชาติวงค์ บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 1 ตาบลกุดแข้ วันที่ 6 กันยายน 2560 มอบบ้านหลังที่
3 รายนายป้าย คามุงคุณ บ้านหนองยาง ตาบลชะโนดน้อย อาเภอดงหลวง วันที่ 21
กันยายน 2560 มอบบ้านให้ครัวเรือนเขตพื้นที่อาเภอเมืองมุกดาหาร จานวน 2 หลัง คือ
(หลั ง ที่ 4 และ 5) 1.นางน้ อ ย ไชยายงค์ บ้ า นหนองแคน หมู่ ที่ 2 ต าบลดงเย็ น
2.นายสมบูรณ์ อยู่พิทักษ์ บ้านคาบง หมู่ที่ 9 ตาบลดงเย็น กาหนดส่งมอบบ้านเพิ่มเติมอีก
4 หลัง ดังนี้ วันที่ 27 ก.ย.60 นายจันดี ชาลือ (อ.เมืองฯ) วันที่ 28 ก.ย.60 อาเภอ
คาชะอี จานวน 3 หลัง คือ 1.นางสาวทองศัย เข็มพันธ์ 2. นายสมร นามบุตร และ
3. นายบิณ สุวรรณชัย รวมทั้งสิ้น 9 หลัง (ที่เหลือ ๔ หลัง อยู่ระหว่างดาเนินการ ดังนี้
คาชะอี 2 หลั ง ดอนตาลและหว้านใหญ่ อาเภอละ 1 หลั ง) ทั้งนี้ สนง.เหล่ ากาชาด
จังหวัดมุกดาหาร สนับสนุนเงินในการสร้าง/ซ่อมบ้าน หลังละ 30,000 บาท
5) ส่ วนราชการ/หน่ว ยงาน /อาเภอ อปท. ภาคเอกชน ผู้ นาชุมชน ให้การ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
สถานะทางการเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ยากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัด
มุกดาหาร ณ วันที่ 25 กันยายน 2560 จานวน 62,348.03 บาท
รับทราบ

๑๙
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ
4.1 ผู้เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2560 จานวน 9 ราย

ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร

ตาแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

สังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน
สานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กรมประมง
กรมหม่อนไหม

2

นางสาวสุพัตรา ศรีนุชศาสตร์

ผอ.สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

3

นางสมรัก ศรีคง

วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร

4
5

นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร
นายกัมปนาท สุประพนธ์

เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร

6
7

นายวิยะ ด้วงแพง
นายสุทธิกาล ภูแด่น

8

นายวินิจ คงทอง

9

นายอานาจ โอปลอด

ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
(มุกดาหาร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี สานักงานคณะกรรมการ
มุกดาหาร
อาชีวศึกษา
หัวหน้าด่านตรวจพืชจังหวัดมุกดาหาร
กรมวิชาการเกษตร

มติที่ประชุม

รับทราบ
4.2 ปฏิทินงานสาคัญประจาเดือนตุลาคม 2560

ประธาน
ที่
1

วัน/เดือน/ปี
1 ตุลาคม 2560

2

2 ตุลาคม 2560

3

3 ตุลาคม 2560

4

5 ตุลาคม 2560

5

6 ตุลาคม 2560

ชื่องาน
วั นที่ ระลึ กพระบาทสมเด็ จพระจอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว
พิธีรับสิ่งของพระราชทาน โครงการจิตอาสา
เฉพาะกิ จ งานพระราชพิ ธี ถวายพระเพลิ ง
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
ประเพณี แ ข่ ง เรื อ ออกพรรษา (ตี ช้ า ง
น้านอง แข่งเรือยาวโบราณ สานประเพณี
สองฝั่งโขง) ประจาปี 2560
การมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน
ตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสาคัญของ
กระทรวงมหาดไทย
ประเพณี บุ ญแข่งเรื อออกพรรษา ประจาปี
2560

สถานที่
ห้ อ งแก้ ว มุ ก ดา ศาลากลาง
จังหวัดมุกดาหาร
อ า ค า ร 6 0 6 ส า นั ก
พระราชวั ง สนามเสื อ ป่ า
กทม.

หน่วยงาน
สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร
สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร

บริ เ วณท่ า น้ าเขื่ อ นริ ม โขง
ตลาดอินโดจีน อาเภอเมือง
มุกดาหาร
ห้องประชุมแก้ว กินรี ชั้น 5
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

เทศบาลเมือง
มุกดาหาร
สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร

เมืองไกสอนพมวิหาน แขวง แขวงสะหวันนะเขต
สะหวันนะเขต

๒๐
ที่
6
7
8
9
10
11

12
13

วัน/เดือน/ปี
ชื่องาน
13 ตุลาคม 2560 วั น คล้ า ยวั น สวรรคตพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
15 ตุลาคม 2560 พิธีบรรพชา อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
19 ตุลาคม 2560 ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัด
ทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2561
19 ตุลาคม 2560 หน่ วยแพทย์เคลื่ อนที่ พอ.สว. พื้นที่อาเภอ
หนองสูง
23 ตุลาคม 2560 วันปิยมหาราช

สถานที่
วั ด ร อ ย พ ร ะ พุ ท ธ บ า ท
ภู ม โนรมย์ ต าบลนาสี น วน
อาเภอเมือง
โรงเรียนบ้านวังไฮ ตาบลภูวง
อาเภอหนองสูง

หน่วยงาน
สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดมุกดาหาร
ที่ทาการปกครอง
จังหวัดมุกดาหาร

โรงเรียนบ้านวังไฮ ตาบลภูวง สานักงานสาธารณสุข
อาเภอหนองสูง
จังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร
26 ตุลาคม 2560 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราช บริ เ วณศาลากลางจั ง หวั ด จังหวัดมุกดาหาร
พิ ธี ถ ว า ย พ ร ะ เ พ ลิ ง พ ร ะ บ ร ม ศ พ มุกดาหาร
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ ทรมหาภู มิ พ ล
อดุลยเดช
26 ตุลาคม 2560 พิธีเผาดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธี วั ดป่ าศิ ลาวิ เวก อ าเภอเมื อง จังหวัดมุกดาหาร
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ มุกดาหาร
พระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
30 ตุลาคม 2560 พิธีลาสิกขา การอุปสมบทถวายเป็นพระราช วั ด ร อ ย พ ร ะ พุ ท ธ บ า ท สานักงาน
กุ ศล พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทร ภู ม โนรมย์ ต าบลนาสี น วน พระพุทธศาสนา
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
อาเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร
มติที่ประชุม

รับทราบ

มติที่ประชุม

4.3 กาหนดการประชุม กรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหารครั้งที่ 10/๒๕60
กาหนดการประชุม กรมการจั งหวัด มุกดาหาร และหั ว หน้า ส่ ว นราชการประจ า
จังหวัดมุกดาหารครั้งที่ 10/๒๕60 วันจันทร์ที่ 30 ตุล าคม ๒๕60 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑2.๐๐ น.

หน.สนจ.

ลงชื่อ
(นางสาวธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี)
นักวิเทศสัมพันธ์
ผู้จดรายงานการประชุม

