รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 10/๒๕60
วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม ๒๕60
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายปานทอง สระคูพันธ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
4. ร.ต.อ.พิชิต อวนพล
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
5. นายประพาส หนูเจริญ
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
6. ร.ต.ท.มนตรี ทุมนัส
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
7. นายสันธาน สร้อยสาโรง
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
8. นายอนุรัตน์ ธรรมประจาจิต
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
9. นายสุรชาติ พรหมดิเรก
แทน พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
10. นายกฤษฎิพงศ์ อร่ามรุ่งทรัพย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
11. นายวิชัย เพ็ญดี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
12. นายวีระพล เทพากรณ์
แทน หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดมุกดาหาร
13. นายพสธร พรแสงสุ
แทน ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
14. นายกนก ศรีวิชัยนันท์
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
15. นายพรชัย พุดซ้อน
นายอาเภอคาชะอี
16. นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ
นายอาเภอดอนตาล
17. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
18. นายวัฒนา เจริญจิตร
นายอาเภอดงหลวง
19. นายปิติณัช นิธิศธานี
นายอาเภอหว้านใหญ่
20. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
นายอาเภอหนองสูง
21. นางสาวบุญเตรียม คาถา
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
22. นายรุ่งชัย พิทักษ์วงษ์โยธิน
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
23. นายอาพล สุดนิคม
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
24. นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
25. นายธีระวัฒน์ ขันติเชนชาติ
แทน จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
26. นางอรุณี ศรีประจันทร์
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
27. นางสาวสุกัลยา แก้วสม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
28. นายสุวัจน์ จันทร์แรม
แทน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
29. นายจักราวุธ จุฑาสงฆ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
30. นายบัญชา ผลานุวงษ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
31. นายอุทิน สุทธิสาร
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
32. นางสาวเฉลิมรัตน์ เรืองวราคม แทน คลังจังหวัดมุกดาหาร
33. นางปุญชรัสม์ สินศักดิ์ชัย
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
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34.
35.
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60.
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63.
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65.
66.

นายอนันตชัย ไขประภาย
นางสาวชัชชฎา ประทุมทิพย์
นายถวัลย์ รอดจิตต์
นายสมศักดิ์ สันดี
นายสมศักดิ์ ยุทธโอภาส
ว่าที่ ร.ต.พิเชษฐ แก้วจินดา
นายธีรศักดิ์ สมควร
นายชัชวาล ราชขันธ์
พ.ต.อ.อภิชิต เทียนเพิ่มพูล
ร.ต.ท.สกุลไทย พิกุลศรี
พ.ต.ท.จตุพร เนวะมาตร์
นายวิญญู รัตนาพันธ์
นายวสันต์ จารุวรรณ
นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
นางสุมามาลย์ สายชุม
นางเพ็กน้อย ธนาพลกุล
นายวิริยะ แก้วคง
นางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน
นายไพฑูรย์ สุขต่าย
นายประหยัด อุทิน
นายบุญส่ง ชื่นตา
นายเฉลิมพล เพ็ชรรัตน์
นายสัญญา อาจสามารถ
นางสาวอัจฉราพร ซาซุม
นายรุ่งเรือง ลุ้งบ้าง
นายจักรรินทร์ จันปุ่ม
นายอุดร ลุทาบุตร
นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข
นายพิทักษ์ เมืองโคตร
นายอนันตชัย เสงี่ยมศักดิ์
นายวสันต์ นิสัยมั่น
นายมารุต อุปนิสากร
นางคาปอน โล่ท์เงิน

67. นายจักรกฤษณ์ พูนดี
68. นายกิมหงวน อุทัย
69. นายสมปอง ทองศรี
70. นางสาววัชราภรณ์ ผิวขา
71. นายชัยวิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์
72. นายสายันต์ บุญลี

แทน สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
แทน ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 234
แทน ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
แทน เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แทน สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดมุกดาหาร
หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
แทน ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทน โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย
บริเวณชายแดนมุกดาหาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
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73. นายเรือง สุพร
74. นางยุภา สุขทองสา
75. นายสรรเพชญ ม่วงมาลี
76. นายอนน บุญกระสาน
77. นายวิชัย พลอยกลม
78. นายเดชา แสงสุวรรณ
79. นายสุรพล มิ่งชัย
80. นายสุระฤทธิ์ ชาญวนิช

ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการครูฯ จังหวัดมุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดมุกดาหาร
81. นายสุหฤทธิ์ ชาญวนังกูร
ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
82. นางสาวศรุดา นรสิงห์
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
83. พ.ท.รักษ์ โคกโพธิ์
แทน สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
84. พ.อ.ผดุงศักดิ์ พันธ์วิไล
แทน ผบ.นพค.24
85. ร.อ.ประวิทย์ โชนุพันธ์
แทน ผบ.หมู่เรือที่ 3 นรข.
86. พ.ต.ศักดิ์ดา บุญพิมพ์
แทน รอง ผอ.รมน.จว.มห. (ท.)
87. นายคายืน วงศ์ชาลี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
88. นายพุทธาสิทธิ์ จันทร์เต็ม
ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จังหวัดมุกดาหาร
89. นายกานต์ สุวรรณพันธ์
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
90. นางศิรัชญา ครุฑอรัญ
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
91. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
92. นางพจนีย์ มีพันลม
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
93. นายฉัตรชัย เฉลิมช่วง
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
94. นางสาวจริญญา วันทาวงศ์
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
95. นางสาววิมล กลางประพันธ์
แทน ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
96. นายวิทยา จันทร์มิตร
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
97. นางศิริพร เศษแสงศรี
หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
98. นายเกษม ผิวคา
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
99. นายมณเฑียร วิริยะพันธุ์
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
100.นายชาตรี เต็มเมธาวิทยาเลิศ
ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
101.นายชาคริต นาควิเชียร
หัวหน้าด่านป่าไม้มุกดาหาร
102.นายบุญรู้ บุตรดีวงศ์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
103.นายเฉลียว ดีวงษ์
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
104.นายสมชาย เลาหพัชรินทร์
ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดมุกดาหาร
105.นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
106.นางบุญญสรณ์ บุญโสม
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
107.นางสาวธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี นักวิเทศสัมพันธ์ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้ไม่มาประชุม
1. หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
2. หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ ๗๒
3. ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
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4. ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดมุกดาหาร
5. ผู้อานวยการ คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
6. ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
7. ผู้อานวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
8. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
9. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
10. ผกก.10 กองบังคับการตารวจน้า
11. หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
12. หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
13. ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
14. ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
15. ผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
16. หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
17. ผบ.กกล.รส.จว.มห.
18. รองประธาน ก.ธ.จ.มุกดาหาร
19. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
20. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
21. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
22. ป่าไม้จังหวัดมุกดาหาร
23. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มน้าฯ
24. ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
25. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
26. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
27. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
28. นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
29. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
30. นายกสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
31. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
32. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา

เวลา ๐๙.30 น. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานการ
ประชุมกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

พิธีการก่อนการประชุม
๑. พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ด้ว ยกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้จัดสร้างเครื่องหมาย “รักษา
ดิ น แ ด น ยิ่ ง ชี พ ” ขึ้ น เ ป็ น เ ค รื่ อ ง ห ม า ย ที่ พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ป ร มิ น ท ร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรม
ราชานุญาตให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร.
ประดิษฐานบนเครื่องหมาย ฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องหมายแก่ผู้บัญชาการกองอาสา
รักษาดิน แดน เพื่อมอบให้ กับผู้ บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และ

๕
ผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม
สาหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต
ในการนี้ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้พิจารณามอบเครื่องหมาย “รักษา
ดินแดนยิ่งชีพ” ให้กับ นายวัฒนา เจริญจิตร นายอาเภอดงหลวง ในฐานะเป็นผู้ทา
คุ ณ ประโยชน์ ต่ อ ประเทศชาติ เป็ น ส่ ว นรวม สมควรให้ ไ ด้ รั บ การยกย่ อ งให้ ได้ รั บ
เครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ
2. พิธีมอบใบประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจ (ตารวจภูธรจังหวัด
มุกดาหาร)
ด้ ว ยเมื่ อ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2560 เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจกองก ากั บ การสื บ สวน
ตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ได้ทาการจับกุมตัวนายหลอด คาพิลา และนายภานุ ทองผา
พร้อมของกลาง คือ ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชาแห้ง) จานวน 529 แท่ง น้าหนัก
ประมาณ 550 กิ โลกรั ม และรถยนต์ บรรทุ กสิ บล้ อ ยี่ ห้ ออี ซู ซุ ทะเบี ยน 70 – 8427
นครราชสีมา จานวน 1 คัน จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตารวจทราบว่า จะมีการลาเลี ยง
ยาเสพติดให้ โทษ (กัญชา) รายใหญ่จากพื้นที่แนวชายแดนไปส่ งในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จึงได้จัดกาลังเจ้าหน้าที่ตารวจไปดักซุ่มในเส้นทางบริเวณริมถนนชยางกูร ตรงข้าม
กองร้อย ตชด.ที่ 234 บ้านดงมัน ตาบลคาอาฮวน อาเภอเมืองมุกดาหาร จนกระทั่ง เวลา
ประมาณ 01.00 น. พบรถยนต์ บ รรทุ ก สิ บ ล้ อ ยี่ ห้ อ อี ซู ซุ ทะเบี ย น 70 – 8427
นครราชสี มา เจ้ าหน้ า ที่ ต ารวจจึ งได้ ท าการแสดงตั ว เพื่ อหยุ ด รถและท าการตรวจค้ น
พบกระสอบปุ๋ย จานวน 21 กระสอบ ซุกซ่อนอยู่ใต้พื้นกระบะบรรทุกซึ่งได้มีการดัดแปลง
เป็นช่องลับพิเศษ เมื่อเปิดกระสอบดูพบกัญชาแห้งห่อด้วยถุงพลาสติกใส จานวน 529 แท่ง
น้ าหนั กประมาณ 550 กิ โลกรั ม จึ งได้ แจ้ งข้ อกล่ าวหาและจั บกุ มผู้ ต้ องหาส่ งพนั กงาน
สอบสวน สถานีตารวจภูธรเมืองมุกดาหารดาเนินคดีต่อไป
ตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร พิจารณาแล้วเห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ตารวจชุดจับกุมดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ด้วยความตั้งใจจริง
มีปฏิภาณไหวพริบ เป็นแบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ สมควรได้รับการยกย่องชมเชย
และได้รับประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีรายชื่อ
เจ้าหน้าที่ตารวจชุดจับกุม ดังนี้
1. พ.ต.ต.อุกฤษฎ์ สังฆะมณี
สว.กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร
2. ร.ต.ท.วิชิต บุตรธิจักร
รอง สว.กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร
3. ร.ต.ท.ธารงสวัสดิ์ ตั้งดารงวัฒน์
รอง สว.กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร
4. ร.ต.ท.สุครีพ ต้องเดช
รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครพนม
ปฏิบัติราชการ ภ.จว.มุกดาหาร
5. ด.ต.สวาท พพิทักษ์
ผบ.หมู่ สส.สภ.เมืองมุกดาหาร
6. ด.ต.สิทธิราช แสงสว่าง
ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองมุกดาหาร
7. จ.ส.ต.ชาติเกรียงไกร จินดาวัลย์
ผบ.หมู่ ป.สภ.เมืองมุกดาหาร

๖
ก่อนการประชุม

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารแจ้งข้อราชการสาคัญให้แก่ประชาชน
(โดยการถ่ายทอดเสียงสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด มุกดาหาร
คลื่นความถี่ FM 99.25 MHz. และ AM.549 KHz ) (สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร)
ขออนุญาตแนะนาตัวในโอกาสเข้ารับตาแหน่งใหม่ ผมนายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ จาก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เข้ารับตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ในห้วงเดือน
ที่ผ่านมา มีภารกิจที่สาคัญและการดาเนินงานประจาเดือนที่จะนามาเล่าสู่พี่น้องประชาชน
ได้รับทราบ ดังนี้
1) พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค เนื่องในงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิ งพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช เมื่อวันที่ 26
ตุ ล าคม 2560 โดยมี ป ระชาชนจั ง หวั ด มุ ก ดาหารร่ ว มถวายดอกไม้ จั น ทน์ ร วมทั้ ง สิ้ น
76,588 คน และเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ได้มีพิธีบาเพ็ญ พระราชกุศลและอัญเชิญ
พระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ และถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์มาประกอบพิธี ณ บริเวณ
พระเมรุมาศจาลอง หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร และอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอย
ณ ปากน้าห้วยบังมุก อาเภอเมืองมุกดาหาร หลังเสร็จพิธีได้อัญเชิญโคมตะเกียงพระราชทาน
พระโกศบรรจุ เ ถ้ า ดอกไม้จั น ทน์ และถุ ง บรรจุ เ ถ้ าดอกไม้ จั น ทน์ ไปเก็ บ รั กษาไว้ ณ วั ด
ศรีมงคลใต้ พระอารามหลวง อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร สาหรับอาเภอต่างๆ
ก็ได้ประกอบพิธีเช่นเดียวกัน คือ

ประธาน

อาเภอ

สถานที่ลอยเถ้าดอกไม้จันทน์

อาเภอคาชะอี

ห้วยมุก บ้านนาสีนวน ตาบลบ้านซ่ง

อาเภอนิคมคาสร้อย

ห้วยบังอี่ บ้านนาสองเหมือง
ตาบลนากอก
ศาลาท่าน้าเทศบาลตาบลดอนตาล
ตาบลดอนตาล
ท่าเสด็จ วัดพระศรีมหาโพธิ์
บ้านหว้านใหญ่ ตาบลหว้านใหญ่
ห้วยบางทราย แก่งขี้มิ้น บ้านนาหลัก
ตาบลพังแดง
ห้วยบังอี่ บ้านบุ่ง ตาบลภูวง

อาเภอดอนตาล
อาเภอหว้านใหญ่
อาเภอดงหลวง
อาเภอหนองสูง

สถานที่จัดเก็บโคมไฟหลวง
พระราชทาน
ห อ ค า วั ด ป่ า วิ เ ว ก วั ฒ น า ร า ม
(วัดหลวงปู่จาม)
ที่ว่าการอาเภอหว้านใหญ่
ที่ว่าการอาเภอดอนตาล
ที่ว่าการอาเภอหว้านใหญ่
วั ด โ พ ธิ์ ศ รี แ ก้ ว วั ด เ จ้ า เ จ้ า ค ณ ะ
อาเภอดงหลวง
ที่ว่าการอาเภอหนองสูง

สาหรับจิตอาสาจังหวัดมุกดาหารมีผู้มาลงทะเบียนร่วมงานดังกล่าว รวม 19,191 คน
2) การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนราชการและนายอาเภอ
3) โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจาปี 2560 บ้านคาพอก
หมู่ที่ 10 ตาบลโนนยาง อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ได้รับรางวัลชมเชย ลาดับที่ 1
ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4) จั ง หวัด มุ ก ดาหารได้ รั บ รางวั ล การบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชน "จั ง หวั ด
สะอาด" ประจาปี 2560 ระดับกลุ่มจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นผู้รับ

๗
รางวั ล จากพลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 9 ตุ ล าคม 2560
ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ
5) จังหวัดมุกดาหารจะครบรอบวันสถาปนาจังหวัดครบ 37 ปี ในวันที่ 27 กันยายน
2561 จึงได้กาหนดจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสดังกล่าว รวม 36 กิจกรรม
โดยจะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ส่วนราชการ
ได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
6) กิจกรรมสาคัญประจาเดือนพฤศจิกายน 2560
1. ผู้ ว่ าราชการจัง หวั ดมุก ดาหารมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติ งานให้ แ ก่
หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อาเภอนิคมคาสร้อย อาเภอดอนตาล อาเภอดงหลวง อาเภอ
หนองสูง และอาเภอคาชะอี
2. จั งหวัดมุกดาหารออกหน่ว ยบริการเคลื่ อนที่ “หน่ว ยบาบัดทุกข์ บารุงสุ ข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดมุกดาหาร และออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในพื้นที่
อาเภอหนองสูงและอาเภอดอนตาล
7) ขณะนี้ได้เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้ว จึงขอให้ประชาชนทุกท่านระมัดระวังสุขภาพ
โดยเฉพาะผู้สูงอายุ รวมทั้งระวังการเกิดเพลิงไหม้ในช่วงนี้ด้วย
8) สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ข้อมูลเดือน กันยายน 2560 เกิดอุบัติเหตุ จานวน
89 ครั้ง ในพื้นที่ 7 อาเภอ ผู้บาดเจ็บ จานวน 107 ราย ผู้เสียชีวิต จ า น ว น 6 ร า ย
รถที่ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ สู ง สุ ด คื อ รถมอเตอร์ ไ ซค์ 87 ครั้ ง ผู้ เ สี ย ชี วิ ต ในปี 2560 (นั บ จาก
มกราคม-ตุลาคม 2560) รวม 58 ราย จึงขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังในการใช้รถใช้
ถนน เมาไม่ขับ รวมถึงการตักเตือนบุตรหลานในการขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์ เพื่อ
ตระหนักถึงความปลอดภัยด้วย
พี่น้องประชาชนสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้จากผู้ว่าราชการจังหวัด
มุกดาหาร ในรายการผู้ว่าพบประชาชน ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 06.10 – 07.00 น.
ทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร คลื่นความถี่ FM 99.25
MHz. และ AM.549 KHz
ระเบียบวาระที่ 1
ลาดับที่
1
2
3

4

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดมุกดาหาร
(1) หัวหน้าส่วนราชการ และนายอาเภอย้ายไปดารงตาแหน่งจังหวัดอื่น จานวน 7 ราย
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่
นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พพิ ฒ
ั น์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุข
มุกดาหาร
จังหวัดมหาสารคาม
นายมนตรา กอซอ
นายอาเภอดอนตาล
นายอาเภอโพธิ์ไทร จังหวัด
อุบลราชธานี
นายมนต์วิทย์ โชติอัษายุธ
ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มงาน
นายอาเภอช้างกลาง
บริหารงานปกครอง อาเภอ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
วังวิเศษ จังหวัดตรัง รักษาการ
ในตาแหน่งนายอาเภอดงหลวง
นายออมสิน คามุก
จ่าจังหวัดมุกดาหาร
นายอาเภอเจริญศิลป์
จังหวัดสกลนคร

๘
ลาดับที่
5

ชื่อ – สกุล
นางสาวศิริพร เจนศิริ

6
7

นางพรอุมา หมอยา
นายวิญญู รัตนาพันธุ์

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

มติที่ประชุม
มติที่ประชุม

ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่
สรรพากรพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ผู้อานวยการกองบริหาร
การคลังและรายได้
กรมสรรพากร
คลังจังหวัดมุกดาหาร
คลังจังหวัดพะเยา
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
มุกดาหาร
ชัยภูมิ

(2) หัวหน้าส่วนราชการ และนายอาเภอย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 10 ราย
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่
นายสันธาน สร้อยสาโรง
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวช นายแพทย์สาธารณสุข
กรรมป้องกัน) สานักงาน
จังหวัดมุกดาหาร
สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
นางศิรัชญา ครุฑอรัญ
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญ วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
การพิเศษ สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดตราด
นางสาวชัชชฎา ประทุมทิพย์
นักวิชาการสรรพากร สานักงาน สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
สรรพากรภาค 10
นายสมศักดิ์ ยุทธโอภาส
ผู้ บัญชาการเรื อนจาอาเภอแม่ ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัด
สอด
มุกดาหาร
นายกนก ศรีวิชัยนันท์
นายอาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ
น า ย อ า เ ภ อ โ พ น ส ว ร ร ค์ นายอาเภอดอนตาล
รั ก ษ า ก า ร ใ น ต า แ ห น่ ง
นายอ าเภอปลาปาก จั ง หวั ด
นครพนม
นายวัฒนา เจริญจิตร
จ่าจังหวัดสมุทรปราการ
นายอาเภอดงหลวง
นายกานต์ สุวรรณพันธ์
นั ก วิ ช าการพลั ง งาน ช านาญ รักษาราชการแทนพลังงาน
การพิเศษ
จังหวัดมุกดาหาร
นายรุ่งชัย พิทักษ์วงษ์โยธิน
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ จั ด กา ร กา ร ไฟ ฟ้ าส่ ว น
อ าเภอตระการพื ช ผล จั ง หวั ด ภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
อุบลราชธานี
รับทราบ
๑.3 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕60 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

๙
ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 9/๒๕60 วันศุกร์ที่ 29 กันยายน ๒๕60
รายงานการประชุม มีจานวน 20 หน้า ฝ่ ายเลขานุการได้เ ผยแพร่รายงานการ
ประชุมในเว็บไซต์จังหวัด www.mukdahan.go.th และได้จัดส่งรายงานการประชุมทาง
E-mail : mukdahan_gov@hotmail.com แล้ว ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 9/๒๕60 วันศุกร์ที่ 29 กันยายน ๒๕60

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) การรายงานผลการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค
เนื่อ งในงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิ งพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
(1.1) จานวนผู้เข้าร่วมพิธีฯ (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
หน.สนจ.
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมุกดาหาร นาพสกนิกรชาวจังหวัด มุกดาหาร จัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดมุกดาหาร ตามกาหนดการ
ด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ โดยมีประชนชนร่ วมวางดอกไม้จันทน์แสดงความอาลัย
ด้วยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ จานวน 76,588 คน ดังนี้
อาเภอเมืองมุกดาหาร จานวน 22,435 คน
อาเภอคาชะอี
จานวน 17,184 คน
อาเภอนิคมคาสร้อย
จานวน 10,260 คน
อาเภอดอนตาล
จานวน 7,200 คน
อาเภอหว้านใหญ่
จานวน 5,200 คน
อาเภอดงหลวง
จานวน 7,745 คน
อาเภอหนองสูง
จานวน 6,544 คน
มติที่ประชุม
รับทราบ
(1.2) การเผาดอกไม้จันทน์ (สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ลาดับ
อาเภอ
1 อาเภอเมืองมุกดาหาร

จานวนดอกไม้จันทน์ (ดอก)
180,000

เผาแล้วเสร็จ (เวลา)
04.39 น.

2

อาเภอคาชะอี

50,000

01.45 น.

3

อาเภอนิคมคาสร้อย

50,199

03.30 น.

4

อาเภอดอนตาล

48,000

01.30 น.

5

อาเภอหว้านใหญ่

20,000

01.00 น.

6

อาเภอดงหลวง

8,000

00.55 น.

7

อาเภอหนองสูง

6,544

01.10 น.

รวม

362,743

๑๐
มติที่ประชุม

รับทราบ

ผู้แทนคลังจังหวัด

(2) การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 กันยายน ๒๕60 เห็นชอบมาตรการเพิ่ม
ประสิ ท ธิภ าพการใช้จ่า ยเงิน งบประมาณรายจ่า ย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยกาหนดเป้าหมายการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 แยกรายไตรมาส ดังนี้
ลงทุน

งบประจา

ภาพรวม

(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

เป้าหมาย (%)

เป้าหมาย (%)

เป้าหมาย (%)

1
2

21.11

33

30.29

43.11

55

52.29

3

65.11

77

74.29

4

88

98.36

96

ไตรมาสที่

รายการ
งบประจา

1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
ลาดับการ
%
ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560
เบิกจ่าย
เป้าหมาย
(ประเทศ)
ไตรมาส 1
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
งบประมาณ
329.43
10.97
3.33
งบประจา
329.43

งบลงทุน
รวม

539.60
869.02

1.92
12.89

0.35
1.48

งบลงทุน
รวม

539.60
869.02

2. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560
งบประมาณ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

%
เป้าหมาย
ไตรมาส 1

งบประจา

46.10

0.22

0.48

งบประจา

ลาดับการ
เบิกจ่าย
(ประเทศ)
งบประมาณ
46.10

งบลงทุน

148.16

-

-

งบลงทุน

148.16

รวม

194.26

0.22

0.11

รวม

194.26

รายการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๑
ผู้แทนคลังจังหวัด

มติที่ประชุม

(3) การดาเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
สรุปยอดผู้มารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 จังหวัดมุกดาหาร ดังนี้

รับทราบ
3.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)

พัฒนาการจังหวัด

มติที่ประชุม

(1) การด าเนิ น งานกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น (ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด
มุกดาหาร)
ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด มุ ก ดาหารร่ ว มกั บ คณะกรรมการเครื อ ข่ า ย
กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร กาหนดจัดการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ดีเด่นจังหวัดมุกดาหาร ประจาปี 2560 ที่มีผลงานดีเด่น Best practice เป็นแบบอย่าง
ให้แก่หมู่บ้านและชุมชนอื่นๆ ในระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2560 โดยมีการ
ดาเนินงาน/กรอบกิจกรรม ดังนี้
1. กองทุนแม่ของแผ่นดิน จานวน 7 อาเภอๆละ 1 กองทุน
2. คณะกรรมการประกวดกองทุน แม่ ของแผ่ นดิ นดี เด่ นจั ง หวั ดมุ กดาหาร
ประจาปี 2560 จานวน 5 คน ดาเนินการคัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดิน
3. จัดแสดงนิทรรศการกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีการบริหารจัดการดีเด่น
4 มอบโล่และเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นจังหวัด
มุกดาหาร ประจาปี 2560 จานวน 7 กองทุน/อาเภอ
ในการนี้ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารจึงร่วมกับคณะกรรมการ
เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดมุก ดาหาร กาหนดจัดงานพิธีมอบเงินพระราชทาน
ขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2560 และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน
เนื่องในวันกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจาปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร และขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการร่ วมทาบุญ
ทอดผ้าป่ากองทุนแม่และร่วมกิจกรรมวันกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามวัน เวลา และสถานที่
ข้างต้น
รับทราบ

๑๒
(2) โครงการ“ธงฟ้าประชารัฐ” (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
จังหวัดมุกดาหารมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ ” ณ วันที่ 9
ตุลาคม 2560 จานวน 407 ร้านค้า ธนาคารกรุงไทยติดตั้งเครื่อง EDC เรียบร้อยแล้ว ณ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 จานวน 80 ร้านค้า ซึ่งขณะนี้ธนาคารกรุงไทยกาลังเร่งติดตั้ง
เครื่อง EDC ให้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่เหลือ ส่วนสินค้าธงฟ้า Sale จากบริษัทผู้ผลิต
รายใหญ่ก็กาลังเร่งจัดส่งสินค้าให้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเช่นกัน
รับทราบ

พาณิชย์จังหวัด

มติที่ประชุม

(3) สรุ ป สภาวะการค้ า ชายแดนไทยกั บ สปป.ลาว ด้ า นจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ประจาปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) (สานักงานพาณิชย์
จังหวัดมุกดาหาร)
พาณิชย์จังหวัด
สถิติมูลค่าการค้าชายแดน ปีงบประมาณ 2554 - 2559 ด้านจังหวัดมุกดาหาร
หน่วย : ล้านบาท
ปี
ประเภท
การค้ารวม
ส่งออก
นาเข้า
ดุลการค้า

มติที่ประชุม

2555

2556

2557

90,039.50
57,859.84
32,179.66
25,680.18

67,168.29
41,874.58
25,293.71
16,580.87

65,754
36,426
29,328
7,098

2560
(ต.ค.59)

อัตราการ
ขยายตัว %
60/59

อัตราการ
ขยายตัว %
59/58

71,205 111,744 196,593
30,719 56,445 113,059
40,486 55,299 83,533
-9,767
1,146 29,526

75.93
100.3
51
2,474

56.93
83.75
36.59
- 111.73

2558

2559

รับทราบ
๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)

(1) โครงการศึกษาออกแบบพัฒนาตลาดอินโดจีน (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)
ผู้แทนนายกเทศมนตรี
สืบเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรีกาหนดให้จังหวัดมุกดาหารเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิ เ ศษ ประกอบกั บ พื้ น ที่ เ ทศบาลเมื อ งมุ ก ดาหารเป็ น เมื อ งการค้ า ชายแดนที่ ส าคั ญ
จึ ง มีโ ครงการศึ ก ษาออกแบบแผนแม่บ ทเทศบาลเมือ งมุก ดาหาร จ านวนทั้ ง สิ้ น 10
โครงการ ดังนี้
1. โครงการปรับปรุงตลาดอินโดจีน งบประมาณ 165 ล้านบาท
2. โครงการพื้นที่อนุรักษ์เมืองเก่า งบประมาณค่า 4,007,729 บาท
3. โครงการสวนสาธารณะศาลหลั ก เมื อ งเฉลิ ม พระเกี ย รติ เ ทศบาลเมื อ ง
มุกดาหาร งบประมาณ 30 ล้านบาท
4. โครงการสวนสาธารณะศู น ย์ ร าชการเฉลิ ม พระเกี ย รติ มุ ก ดาหาร
งบประมาณ 35 ล้านบาท
5. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเมืองมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติ (หน้าจวน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเดิม) บริเวณวงเวียนน้าพุ
6. ศูนย์จาหน่ายสินค้าและอาหาร งบประมาณ 75 ล้าน
7. โครงการศูนย์ป้องกันและระวังภัยเทศบาล งบประมาณ 15 ล้าน

๑๓
8. โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน งบประมาณ 95 ล้าน
9. โครงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนเมืองใหม่ งบประมาณ 30 ล้าน
10. โครงการแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
มติที่ประชุม

รับทราบ

มติที่ประชุม

๓.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) สรุปประเด็นจากรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่ งยืน” ประจาเดือน
ตุลาคม 2560 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(2) สรุปมติคณะรัฐมนตรี ประจาเดือนตุลาคม 2560 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(3) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด มุกดาหาร ประจาเดือนสิงหาคม 2560
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
(4) ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดมุก ดาหาร ประจาเดือนกันยายน 2560 (สานักงาน
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(5) สรุ ป รายงานสถิ ติก ารเกิด อุบั ติเหตุท างถนน ประจ าเดือน กั นยายน 2560
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
(6) การคาดหมายลั ก ษณะอากาศประจ าถิ่ น ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของ
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ (สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ
4.1 ปฏิทินงานสาคัญประจาเดือนพฤศจิกายน 2560

ประธาน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

วัน/เดือน/ปี
1 พฤศจิกายน
2560
1 พฤศจิกายน
2560
3 พฤศจิกายน
2560
6 พฤศจิกายน
2560
6 พฤศจิกายน
2560
9 พฤศจิกายน
2560
9 พฤศจิกายน
2560
23 พฤศจิกายน
2560

ชื่องาน
มอบนโยบายแนวทางการปฏิ บั ติ งานให้ แก่
หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อาเภอนิคมคาสร้อย
มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่
หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อาเภอดอนตาล
มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่
หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อาเภอดงหลวง
มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่
หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อาเภอหนองสูง
มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่
หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อาเภอคาชะอี
ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัด
ทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2561
หน่ วยแพทย์เคลื่ อนที่ พอ.สว. พื้นที่อาเภอ
หนองสูง
ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัด
ทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2561

สถานที่
หน่วยงาน
ที่ว่าการอาเภอนิคมคาสร้อย ที่ทาการปกครอง
จังหวัดมุกดาหาร
ที่ว่าการอาเภอดอนตาล
ที่ทาการปกครอง
จังหวัดมุกดาหาร
ที่ว่าการอาเภอดงหลวง
ที่ทาการปกครอง
จังหวัดมุกดาหาร
ที่ว่าการอาเภอหนองสูง
ที่ทาการปกครอง
จังหวัดมุกดาหาร
ที่ว่าการอาเภอคาชะอี
ที่ทาการปกครอง
จังหวัดมุกดาหาร
โรงเรียนบ้านวังไฮ หมู่ที่1,2 ที่ทาการปกครอง
ตาบลภูวง อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
โรงเรียนบ้านวังไฮ หมู่ที่1,2
ตาบลภูวง อาเภอหนองสูง
โรงเรียนบ้านนายาง หมู่ที่ 5
ต า บ ล บ้ า น บ า ก อ า เ ภ อ
ดอนตาล

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร
ที่ทาการปกครอง
จังหวัดมุกดาหาร

๑๔
ที่
9

วัน/เดือน/ปี
23 พฤศจิกายน
2560
มติที่ประชุม

หน.สนจ.
มติที่ประชุม
ประธาน

เลิกประชุม

ชื่องาน
สถานที่
หน่วยงาน
หน่ วยแพทย์เคลื่ อนที่ พอ.สว. พื้นที่อาเภอ โรงเรียนบ้านนายาง หมู่ที่ 5 สานักงานสาธารณสุข
ดอนตาล
ต า บ ล บ้ า น บ า ก อ า เ ภ อ จังหวัดมุกดาหาร
ดอนตาล
รับทราบ
4.2 กาหนดการประชุม กรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหารครั้งที่ 11/๒๕60
ก าหนดการประชุ ม กรมการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร และหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
ประจ าจั ง หวัด มุก ดาหาร ครั้ง ที่ 11/๒๕60 วั น พุ ธ ที่ 29 พฤศจิก ายน ๒๕60 เวลา
๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ
4.3 ข้อสั่งการของประธาน
มอบหมายให้สานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดมุกดาหารและสานักงานคลังจังหวัด
มุ ก ดาหาร บู ร ณาการข้ อ มู ล จปฐ. และข้ อ มู ล ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ย เพื่ อ น าไปสู่ เ ป้ า หมาย
การพัฒนาที่สอดคล้องตรงกัน อันจะทาให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความชัดเจนและเห็น
เป็นรูปธรรม
เวลา ๑2.๐๐ น.
ลงชื่อ
(นางสาวธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี)
นักวิเทศสัมพันธ์
ผู้จดรายงานการประชุม

