รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 12/๒๕60
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 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. นายอนันต์ศักดิ์ อบแสงทอง
แทน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
7. นายสันธาน สร้อยสาโรง
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
8. นายอนุรัตน์ ธรรมประจาจิต
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
9. นายสุระชาติ พรหมดิเรก
แทน พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
10. นายสุดใจ สมุทรเวช
แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
11. นายวัฒนศักดิ์ แสนโสม
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
12. นายสัญญ์ธวัชชร์ ริว้ เหลือง
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
13. นายธนาคม ไหลเจริญกิจ
แทน ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
14. นายกนก ศรีวิชัยนันท์
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
15. นายพรชัย พุดซ้อน
นายอาเภอคาชะอี
16. นายประสิทธิชัย สุวรรณไตรย์
แทน นายอาเภอดอนตาล
17. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
18. นายวัฒนา เจริญจิตร
นายอาเภอดงหลวง
19. นายปิติณัช นิธิศธานี
นายอาเภอหว้านใหญ่
20. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
นายอาเภอหนองสูง
21. นางสาวบุญเตรียม คาถา
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
22. นายสุรชัย แสนสุข
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
23. นางสาวณัฐฐิญา โภคผล
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
24. นางสุวรรณา กุลวงษ์
แทน แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
25. นายอารักษ์ ส่องแสง
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
26. นางอรุณี ศรีประจันทร์
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
27. นางสาวสุกัลยา แก้วสม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
28. นายสุวัจน์ จันทร์โสภา
แทน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
29. นายอภิรักษ์ สาราญวงค์
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
30. น.ส.ฉวีวรรณ พันธุ์มณี
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
31. นายนพพร กลิ่นใกล้
แทน หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
32. นายอุทิน สุทธิสาร
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
33. นางสาวเฉลิมรัตน์ เรืองวราคม
แทน คลังจังหวัดมุกดาหาร
34. นางปุญชรัสม์ สินศักดิ์ชัย
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
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35. นายสันทัด รังคพุทธมานะ
36. นางสาวชัชชฎา ประทุมทิพย์
37. นายถวัลย์ รอดจิตต์
38. นางสาวณริศรา
39. นายวสันต์ ห่อนบุญเหิม
40. นายมังกร ศรีราช
41. ว่าที่ร.ต.พิเชษฐ์ แก้วจินดา
42. นายธีรศักดิ์ สามารถ
43. นายชัชวาล ราชขันธ์
44. พล.ต.ต.อภิชิต เทียนเพิ่มพูล
45. พ.ต.ท.หญิง ณัฐิตา ภูนาเงิน
46. พ.ต.ต.อครเดชน์ ภูทอง
47. นายไพศาล แสงหิรัญ
48. นายวสันต์ จารุวรรณ
49. นายสุชัย ลิ้มวัฒนา
50. นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์
51. นายวิรัตน์ ภานนท์
52. นายพณศักดิ์ สุดาเดช
53. นางกัญจนา สาระรัตน
54. นายจักรกฤษณ์ เปาวิมาน
55. นายประหยัด ยุพิน
56. นายพิชัย โพธิโสภา
57. นายเฉลิมพล เพ็ชรรัตน์
58. นายวิมศักดิ์ รัชอินทร์
59. นายรุ่งเรือง ลุ้งบ้าน
60. นางสาวฐิติรัตน์ แสนสุข
61. นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข
62. นายพิทักษ์ เมืองโคตร
63. นายวสันต์ นิสัยมั่น
64. นายรัฐศาสตร์ กองสินแก้ว
65. นายมารุต อุปนิสากร
66. นายสนิท อาษาธง
67. นางคาปอน โล่ท์เงิน
68. นายพิศิษฐ์ พลแก้ว
69. นางพัชรพร สุวรรณไตรย์
70. นายชัยกร จันทร์ศรี
71. นายชนินทร์ วงษ์กิจ
72. นางสาววัชราภรณ์ ผิวขา
73. นายสนอง แสนเสร็จ

แทน สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
ผู้อานวยการ คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
แทน ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
แทน ผกก.10 กองบังคับการตารวจน้า
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ประมงจังหวัดมุกดาหาร
แทน ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย
บริเวณชายแดนมุกดาหาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
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74. นางสาวพรทิรา ยืนยง
75. นายเรือง สุพร
76. นางยุภา สุขทองสา
77. นายสรรเพชร ม่วงมาลี
78. นายอนน บุญกระสาน
79. นายวีระชาย ทองโพธิ์
80. นายเดชา แสงสุวรรณ
81. นายสุรพล มิ่งชัย
82. นางสาวเสาวนีย์ บุพบุญ
83. นางศรีสุภรณ์ ชมศรีหาราชพร
84. นางสาวศรุดา นรสิงห์
85. ร.ท.ประวิทย์ อุ่นกระโทก
86. พ.ท.รักษ์ โคกโพธิ์
87. น.ท.อมรศักดิ์ ชนะศึก
88. พ.ท.สุรัช จันทร์พวง
89. นายคายืน วงศ์ชาลี
90. นายพุทธาสิทธิ์ จันทร์เต็ม
91. นายกานต์ สุวรรณพันธ์
92. นางศิรัชญา ครุฑอรัญ
93. นายสุรจิตต์ จันทรสาขา
94. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์
95. นางบงกช สัจจานิตย์
96. นายฉัตรชัย เฉลิมช่วง
97. นางสาวจริญญา วันทาวงศ์
98. นางสาววิมล กลางประพันธ์
99. นายวิทยา จันทร์มิตร
100.นางศิริพร เศษแสงศรี
101.นายเกษม ผิวคา
102.นางวารี อัญญาเวช
103.นายรังสรรค์ ปัตถะเมฆ
104.นายภูสิทธิ ชูสกุลชาติ
105.นายสุพจน์ สุอริยพงษ์
106.นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์
107.นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
108.นายสมยศ ชาญจึงถาวร
109.นายสนอง แสนเสร็จ
110.นางธงชัย โสดา
111.นายสมชาย เลาหพัชรินทร์
112.พ.ต.อ.ธนาศักดิ์ บุตรเนียร

แทน ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการครูฯ จังหวัดมุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
แทน หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.กกล.รส.จว.มห.
แทน สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
ผบ.หมู่เรือที่ 3 นรข.
แทน รอง ผอ.รมน.จว.มห. (ท.)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จังหวัดมุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
แทน หัวหน้าด่านป่าไม้มุกดาหาร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดมุกดาหาร
ผกก.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร
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113.นางบุญญสรณ์ บุญโสม
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมุกดาหาร
114.นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
115.นายณัฐพล สุริยนต์
ผู้อานวยการกลุม่ งานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
116.นางสาวธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี นักวิเทศสัมพันธ์ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร (ติดภารกิจ)
2. หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ ๗๒
3. ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
4. ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดมุกดาหาร
5. ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
6. ผู้อานวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
7. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
8. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
9. ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 234
10. หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
11. หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
12. ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
13. หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
14. โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
15. ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
16. ผบ.นพค.24
17. รองประธาน ก.ธ.จ.มุกดาหาร
18. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
19. ป่าไม้จังหวัดมุกดาหาร
20. ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
21. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มน้าฯ
22. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
23. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
24. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
25. นายกสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
26. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา

เวลา ๐๙.30 น. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานการ
ประชุมกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ก่อนการประชุม

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารแจ้งข้อราชการสาคัญให้แก่ประชาชน
(โดยการถ่ายทอดเสียงสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด มุกดาหาร
คลื่นความถี่ FM 99.25 MHz. และ AM.549 KHz ) (สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร)

๕
ประธาน

เรี ย นพี่ น้ อ งประชาชนชาวจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร วั น นี้ ผ มมี ภ ารกิ จ ที่ ส าคั ญ และ
การดาเนินงานในห้วงเดือนที่ผ่านมาที่จะนามาเล่าสู่พี่น้องประชาชนได้รับทราบ ดังนี้
1) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดงาน
วันรวมน้าใจช่วยกาชาด ณ สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยได้รับยอดบริจาค
รวมทั้งสิ้น 2,500,000 บาท สาหรับการจัดงานกาชาดและงานของดี 36 ปี จังหวัด
มุกดาหาร ประจาปี 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 15 มกราคม 2561 มีการออกร้าน
จาหน่ายสินค้าและจัดนิทรรศการของส่วนราชการ มีการแสดงสินค้า OTOP การประกวด
ของดีจังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งมีการจาหน่ายสลากกาชาดและร้านนาวากาชาด จึงขอเชิญ
ชวนพี่น้องจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานกาชาดและงานของดี 36 ปี
จังหวัดมุกดาหาร ตามวัน และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น
2) กระทรวงมหาดไทยได้จัดทาโครงการของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้ประชาชน ตามที่
นายกรั ฐ มนตรี ได้มีข้อสั่ งการในคราวประชุมคณะรัฐ มนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
ซึ่งครอบคลุมภารกิจสาคัญของกระทรวงมหาดไทยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้น
14 กิจกรรม/โครงการ ดังนี้
1. ตลาดประชารัฐ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้
2. สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน บนวิถีพอเพียง
3. สถานธนานุบาลท้องถิ่นทั่วไทย มอบของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน
4. หมู่บ้านชุมชนสดใส ประชารัฐสุขใจ ปลอดภัยจากขยะอันตราย
5. ศูนย์ดารงธรรม นาสุข คลายทุกข์ด้านที่ดิน
6. ปีใหม่ปลอดภัย คนไทยปลอดทุกข์ ศูนย์ดารงธรรมเคลื่อนที่
7. อานวยความสะดวก ลดสาเนาเอกสาร ขอรับบริการใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว
8. ของขวัญปีใหม่ ประชาปลอดภัย บรรเทาอุทกภัยด้วยผังลุ่มน้า
9. แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่
10. ขับรถมีน้าใจรักษาวินัยจราจร
11. ถนนสวยแห่งความสุข (Sukhumvit Make a Wish)
12. 74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA
13. MWA on Mobile แอปฯ ของคนเมืองครบทุกเรื่องน้าประปา
14. ประปาเพื่อประชารัฐ
3) จั งหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ภาวนาทั่วโลก เพื่อสันติภาพ”
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคล
ทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ในวันที่ 31 ธันวาคม
2560 ณ ณ วัดศรีมงคลใต้ (พระอารามหลวง) และวัดศรีบุญเรือง สาหรับกิจกรรมเคาท์
ดาวน์ปีใหม่จังหวัดมุกดาหารได้จัดงานเทศกาลปีใหม่ ชนเผ่าเลียบแม่น้าโขงจังหวัดมุกดาหาร
เชื่ อ มโยงสองจั งหวั ด สองประเทศ (ราชอาณาจั กรไทย จัง หวั ดมุ ก ดาหาร - สปป.ลาว
แขวงสะหวันนะเขต) เข้าสู่ศักราชใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 30 - 31 ธันวาคม 2560
ณ บริเวณลานหน้าวัดศรีสุมังค์ ตลาดอินโดจีน และ พิธีทาบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรั บ
ปีใหม่ ในวันที่ 1 มกราคม 2561 ณ บริเวณวงเวียนน้าพุ

๖
4) จังหวัดมุกดาหารได้คัดเลือกแผนงาน/โครงการ สาหรับกาหนดเป็นวาระจังหวัด
36 กิจกรรม 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร รายละเอียด ดังนี้
1. โครงการด้านมั่นคง จานวน 11 โครงการ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม/ความ
ปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน ปัจจัยพื้นฐาน/คุณภาพชีวิต สุขภาพ/สมรรถนะ และการบริการ
ภาครัฐ (IT/การบริหาร)
2. โครงการด้ า นมั่ ง คั่ ง จ านวน 21 โครงการ เกี่ ย วกั บ พั ฒ นาและยกระดั บ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การพั ฒ นาสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว กี ฬ าเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว และกา รตลาด/
ประชาสัมพันธ์ด้านท่องเที่ยว
3. โครงการด้านยั่งยืน จานวน 4 โครงการ เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาเพื่ออนาคต
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้า และพลังงานทดแทน
5) ขณะนี้ เข้าสู่ ช่ว งฤดูห นาวแล้ ว สภาพอากาศเปลี่ ยนแปลงทาให้ อุณหภูมิล ดลง
จึงขอให้พี่น้องประชาชนรักษาสุขภาพร่างกายด้วย โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ
พี่น้องประชาชนสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้จากผู้ว่าราชการจังหวัด
มุกดาหาร ในรายการผู้ว่าพบประชาชน ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 06.10 – 07.00 น.
ทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร คลื่นความถี่ FM 99.25
MHz. และ AM.549 KHz
พิธีการก่อนการประชุม
๑. พิธี มอบเกียรติบัตร สถานศึกษาที่สนับสนุ นการแสดงในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์
จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่จั งหวัดมุกดาหารได้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิ ง พระบรมศพ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิ ต ร เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ ตุ ล าคม ๒๕๖๐ โดยได้ มี ก ารจั ด การแสดงมหรสพ
วัฒนธรรมในห้วงพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อเป็นขวัญกาลังใจแก่สถานศึกษาที่สนับสนุน
การแสดงมหรสพในงานพิธี ถวายดอกไม้จั นทน์ จึ งขอเรียนเชิ ญผู้ ว่าราชการจังหวั ด
มุกดาหาร ได้มอบเกียรติบัตรให้สถานศึกษาที่สนับสนุนการแสดง ดังนี้
๑) โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
๒) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
๓) โรงเรียนมุกดาหาร
๔) โรงเรียนมุกดาลัย
๕) โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
๖) โรงเรียนที โอ เอ วิทยา (เทศบาล ๑ วัดคาสายทอง)
๗) โรงเรียนบ้านชะโนด ๒
2. พิธีมอบใบประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจ (ตารวจภูธรจังหวัด
มุกดาหาร)
ด้วยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจภูธรดอนตาล
ได้ทาการจับกุมตัวนายนันทิพล หรือแดง แสนศรี อายุ 28 ปี นางสาวปทุมรัตน์ หรือตุ๊กตา
จันทร์ส่อง อายุ 15 ปี และนางสาววัลลิกา หรือแอ้น ศรีลาศักดิ์ อายุ 18 ปี พร้อมของกลาง
คือ ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จานวน 2,968 เม็ด รถจักรยานยนต์ จานวน 2 คัน
โทรศัพท์มือถือจานวน 2 เครื่อง และเงินสด จานวน 20,000 บาท จากการสืบสวนของ
เจ้ าหน้ าที่ต ารวจทราบว่ า จะมีการรั บส่ งยาบ้ ากันที่ บริ เวณริ มฝั่ งแม่ น้ าโขง บ้ านนาโพธิ์

๗
ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ และสนธิกาลังกับเจ้าหน้าที่ร้อย ทพ.
ที่ 2102 เจ้าหน้าที่ตารวจ มว.ตชด.ที่ 2342 ร่วมกันวางแผนจับกุมตัวผู้ต้องหาดังกล่าว
ตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร พิจารณาแล้วเห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ตารวจชุดจับกุมดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ด้วยความตั้งใจจริง
มีปฏิภาณไหวพริบ เป็นแบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ สมควรได้รับการยกย่องชมเชย และ
ได้ รั บ ประกาศเกี ย รติ คุ ณ เพื่ อเป็ นขวั ญและก าลั งใจในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ โดยมี รายชื่ อ
เจ้าหน้าที่ตารวจชุดจับกุม ดังนี้
1) พันตารวจเอก กันตพัฒน์ ภาคธรรม ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรดอนตาล
2) พันตารวจตรี ปกรณ์ เรือนแสน สารวัตรสืบสวน สถานีตารวจภูธรดอนตาล
3) ร้อยตารวจโท วาทพันธ์ พรมลาย เจ้าหน้าที่การข่าว มว.ตชด.2342
4) ร้อยโท สถิต แก้วจอมพล ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 2102
5) จ่าสิบเอก สุริโย ขันทอง ผู้บังคับหมู่ กองร้อยทหารพรานที่ 2102
6) สิบเอกณรงค์ศักดิ์ อาจหาญ ผู้บังคับหมู่ กองร้อยทหารพรานที่ 2102
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดมุกดาหาร
(1) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายไปดารงตาแหน่งจังหวัดอื่น

ลาดับที่
1
2
3
4
5

ชื่อ – สกุล
นายวิริยะ แก้วคง
นายถวัลย์ รอดจิต
นายชวการ มาฆะวงศ์
นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์
นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์

ตาแหน่งเดิม
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร

ตาแหน่งใหม่
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
นายด่านศุลกากรมาบตาพุด
สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
เกษตรจังหวัดอุดรธานี

(2) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1 นายไพศาล แสงหิรัญ
2

นายวิรัตน์ ภานนท์

3

นายพิศิษฐ์ พลแก้ว

4

นายชัยกร จันทร์ศรี

มติที่ประชุม

รับทราบ

ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
มุกดาหาร
นักวิชาการสหกรณ์ ชานาญการ สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
พิเศษ สานักงานสหกรณ์จังหวัด
ร้อยเอ็ด
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิค
ผู้อานวยการวิทยาลัยการ
บึงกาฬ
อาชีพนวมินทราชินี
มุกดาหาร
รองผู้อานวยการวิทยาลัย
ผู้อานวยการวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการ เทคโนโลยีและการจัดการ
ต่อเรือหนองคาย
ดอนตาล

๘
๑.2 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕60 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 11/๒๕60 วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕60
รายงานการประชุม มีจานวน 20 หน้า ฝ่ ายเลขานุการได้เ ผยแพร่รายงานการ
ประชุมในเว็บไซต์จังหวัด www.mukdahan.go.th และได้จัดส่งรายงานการประชุมทาง
E-mail : mukdahan_gov@hotmail.com แล้ว ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 11/๒๕60 วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕60

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) 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

ผู้แทนคลังจังหวัด

ลงทุน

งบประจา

ภาพรวม

ไตรมาสที่

(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

1
2

เป้าหมาย (%)
21.11
43.11

เป้าหมาย (%)
33
55

เป้าหมาย (%)
30.29
52.29

3

65.11

77

74.29

4

88

98.36

96

รายการ
งบประจา
งบลงทุน
รวม

1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
%
ลาดับการ
ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560
เป้าหมาย
เบิกจ่าย
ไตรมาส 1
(ประเทศ)
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
556.49
229.20
41.19
33
55
1,330.86
93.12
7.00
21.11
67
1,887.34
322.32
17.08
30.29
68

๙
2. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ

รายการ

%
เป้าหมาย
ไตรมาส 1

ลาดับการ
เบิกจ่าย
(ประเทศ)

งบประจา

58.45

4.28

7.32

33

31

งบลงทุน

148.16

-

-

21.11

64

รวม

206.61

4.28

2.07

30.29

38

มติที่ประชุม

รับทราบ

(2) การดาเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
ผู้แทนคลังจังหวัด
สรุปยอดผู้มารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 จังหวัดมุกดาหาร ดังนี้
ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560
หน่วยงาน
จานวนบัตร จ่ายบัตร จ่ายบัตร
ร้อยละ
คงเหลือ
ผู้มีสิทธิ
สะสม
ธนาคาร ธ.ก.ส.
60,880
0
58,870 96.69
2,010
ธนาคารออมสิน
15,377
2
14,249 92.66
1,128
ธนาคารกรุงไทย
6,600
2
5,434
82.33
1,166
ส านั ก งานคลั ง จั ง หวั ด 1,828
0
1,700
92.99
128
มุกดาหาร
รวม
84,685
4
80,253 94.76
4,432

มติที่ประชุม

ร้านธงฟ้าสมัครใจ
408
รับทราบ

ติดตั้งแล้ว
188

รอติดตั้ง
220

3.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)

วัฒนธรรมจังหวัด

(1) การจัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ภาวนาทั่วโลก เพื่อสันติภาพ” ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ และกิจกรรม สวดมนต์ ข้า มปี ถวายเป็น พระราชกุ ศ ล เสริ มสิริ มงคล
ทั่วไทยส่งท้า ยปีเ ก่า วิถีไ ทย ต้อนรั บปีใ หม่วิถีธ รรม พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไป
ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมหาเถรสมาคม
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบโครงการสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่อง
ในโอกาสรับปีใหม่ ๒๕๖๑ โดยขอให้ทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัด
ให้มีการสมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา สวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี ในวันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และให้มีพิธีทาบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จ
พระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และสวดมนต์ให้ประเทศไทย
ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ รวมทั้งขอให้วัดทุกวัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชน

๑๐

มติที่ประชุม

พร้ อมครอบครั ว ลด ละ เลิ ก อบายมุ ข สิ่ ง เสพติ ด และร่ว มกัน ทากิจ กรรมที่ เ ป็น มงคล
ดังกล่าวที่วัดแทนการละเล่นหรือกิจกรรมที่รื่นเริงอย่างอื่น
จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ก าหนดจั ด กิ จ กรรม“สวดมนต์ ข้ า มปี ภาวนาทั่ ว โลก
เพื่อสัน ติภาพ” ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วัดศรีมงคลใต้ (พระอารามหลวง) ตาบล
มุกดาหาร และการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่ว
ไทยส่ งท้ายปี เก่าวิถีไทย ต้อนรับปี ใหม่วิถีธ รรม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ วัดศรีบุญเรือง
ตาบลศรีบุ ญเรือง จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป การแต่งกาย
ชุดผ้าไทยสีขาว
รับทราบ
๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)

หน.สนจ.

มติที่ประชุม

(1) การขั บ เคลื่ อ นวาระจั ง หวั ด 36 กิ จ กรรม 36 ปี จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
(สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
จั งหวัดมุกดาหารได้ จั ดประชุ มหารือเพื่ อคั ดเลื อกแผนงาน/โครงการ ส าหรั บ
กาหนดเป็นวาระจังหวัด 36 กิจกรรม 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร รายละเอียด ดังนี้
1) โครงการด้านมั่นคง จานวน 11 โครงการ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม/ความ
ปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน ปัจจัยพื้นฐาน/คุณภาพชีวิต สุขภาพ/สมรรถนะ และการ
บริการภาครัฐ (IT/การบริหาร)
2) โครงการด้านมั่งคั่ง จานวน 21 โครงการ เกี่ยวกับ พัฒ นาและยกระดับ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การพั ฒ นาสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว กี ฬ าเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว และการตลาด/
ประชาสัมพันธ์ด้านท่องเที่ยว
3) โครงการด้ า นยั่ ง ยื น จ านวน 4 โครงการ เกี่ ย วกั บ ศาสตร์ พ ระราชา
เพื่ออนาคต ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม การบริห ารจัดการน้า และพลั งงาน
ทดแทน
โดยขอให้ ห น่ว ยงานเจ้ า ภาพหลั ก ขับ เคลื่ อ นแผนงาน/โครงการดัง กล่ าวให้
บั งเกิดผลสั มฤทธิ์ ภ ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หากส่ ว นราชการหน่ว ยงานอื่น มี
แผนงาน/โครงการที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ วาระจั ง หวั ด ฯ ขอให้ แ จ้ ง หน่ ว ยงานเจ้ า ภาพหลั ก
เพื่อพิจารณาบูรณาการแผนงาน/โครงการให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในพื้นที่ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วาระจังหวัดฯ จึงขอความร่วมมือส่วน
ราชการและหน่วยงานนาโลโก้ 36 ปีจังหวัดมุกดาหารไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่าง
กว้างขวางตามความเหมาะสม โดยสามารถดาวน์โ หลดได้ที่เว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร
www.mukdahan.go.th/36year
รับทราบ

(2) เทศกาลปีใ หม่ ชนเผ่ า เลีย บแม่น้ าโขงจั งหวัด มุก ดาหาร เชื่ อมโยงสอง
จังหวัดสองประเทศ (ราชอาณาจักรไทย จังหวัดมุกดาหาร - สปป.ลาว แขวงสะหวัน
นะเขต) เข้าสู่ศักราชใหม่ 2561 (สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
จังหวัดมุกดาหารกาหนดจัดงานกาหนดการจัดงานเทศกาลปีใหม่ ชนเผ่าเลียบ
แม่น้าโขงจังหวัดมุกดาหาร เชื่อมโยงสองจังหวัดสองประเทศ(ราชอาณาจักรไทย จังหวัด
มุ กดาหาร - สปป.ลาว แขวงสะหวั นนะเขต) เข้ าสู่ ศั กราชใหม่ 2561 ระหว่ างวั นที่
30 - 31 ธันวาคม ๒๕60 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2561 ณ บริเวณลานหน้าวัดศรีสุมังค์

๑๑
ตลาดอิ น โดจี น อ าเภอเมื องมุ กดาหาร จั งหวั ดมุ กดาหาร และพิ ธี ท าบุ ญตั กบาตร
ในวันจันทร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖1 เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ บริเวณวงเวียนน้าพุ อาเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปลัดจังหวัด

มติที่ประชุม
สถิติจังหวัด

มติที่ประชุม

พัฒนาการจังหวัด

(3) สรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี (พอ.สว.) และการดาเนินโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน” ครั้งที่ 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (ที่ทาการปกครองจังหวัด
มุกดาหาร)
จังหวัดมุกดาหาร ได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์
บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”จังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร หมู่ที่ 3 ตาบล
ผึ่งแดด อาเภอเมืองมุกดาหาร โดยบูรณาการร่ว มกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ในการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฯ หน่วยแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเคลื่อนที่ พอ.สว. ได้ออกมาปฏิบัติงานการบริการ
ด้านสุขภาพ ในด้านการตรวจรักษาโรคทั่วไป การบริการทันตกรรม การบริการการแพทย์
แผนไทย การให้ ความรู้ด้านสุ ขภาพให้ แก่ประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ส่ว นราชการ
หน่วยงานภาครัฐของจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด และอาเภอ รวมถึงภาคเอกชน ได้นา
บริการมาร่วมให้บริการประชาชนในพื้นที่ จานวน 50 หน่วย ตลอดทั้งรับฟังความคิดเห็น
การเสนอปัญหาของชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ และพร้อมมอบสิ่งของที่จาเป็นแก่ประชาชนใน
พื้นทีด่ ้วย
จั ง หวั ด มุ ก ดาหารก าหนดออกหน่ ว ยบริ ก ารเคลื่ อ นที่ “หน่ ว ยบ าบั ด ทุ ก ข์
บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ ประชาชน” จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4 และออกหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ พอ.สว. ในพื้นที่อาเภอคาชะอี ในวันที่ 5 มกราคม 2561 ณ วัดจันโทวาส
บ้านม่วง หมู่ที่ 11 ตาบลบ้านเหล่า อาเภอคาชะอี
รับทราบ
(4) สถิติที่สาคัญเพื่อการพัฒนาจังหวัด (สานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร)
สานั กงานสถิติจังหวัดมุกดาหารขอนาเสนอข้อมูลสถิติที่ส าคัญเพื่อการพัฒนา
จังหวัด ดังนี้
1. สามะโนอุสาหกรรม พ.ศ. 2560 จังหวัดมุกดาหาร
2. ภาวการณ์ทางานของประชากร ไตรมาส 3/2560 จังหวัดมุกดาหาร
3. ดัชนีพฤตพลังผู้สูงอายุจังหวัดมุกดาหาร
4. น่ารู้เรื่องครัวเรือนจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ
(5) การนาข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน
(กชช.๒ค) ปี 2560 จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ไปใช้ เ พื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชน และพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
จั งหวั ด ได้ มี คาสั่ งจั งหวั ดมุกดาหาร ที่ 5261/2560 ลงวั นที่ 1 ธันวาคม
2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานติดตามผลและรับผิดชอบตัวชี้วัดข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.๒ค) ระดับจั งหวัด ปี ๒๕๖๐ โดยมอบหมาย

๑๒

มติที่ประชุม

ภารกิจให้ส่วนราชการผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่ในการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ตของประชาชน รวมทั้ งการพั ฒ นาหมู่ บ้ าน/ชุ มชน โดยให้ ส่ วนราชการ หน่ วยงาน
พิจารณาดาเนินการ ดังนี้
1) ให้ส่วนราชการที่รับผิดตัวชี้วัด (หน่ วยงานหลักลาดับที่ ๑) เป็นเจ้าภาพจัด
การประชุมเพื่อร่วมกันวางแผนการแก้ไขปัญหาและบูรณาการขับเคลื่อนดาเนินงานร่วมกัน
อย่างเป็นระบบ ส่งแผนให้จังหวัด ภายในวันที่ ๑5 ธันวาคม 2560 (ณ วันที่ 25 ธันวาคม
2560 ได้รับรายงานจากหลายส่วนราชการแล้ว แต่ยังไม่ครบ)
2) ให้ทุกส่วนราชการที่รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด ถือเป็นภารกิจสาคัญ ที่ต้องร่วม
บู รณาการ ขั บเคลื่ อนด าเนิ นงานให้ เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด โดยให้ รายงานผลการ
ดาเนินงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม
2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ในการดาเนินงานกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนตามเกณฑ์
จปฐ.ปี 2560 ควรให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2561 โดยจะใช้ผลการจัดเก็บข้อมูล
จปฐ.ในปี 2561 เป็ นส่ วนหนึ่ งในการวั ดความส าเร็ จของการด าเนิ นงานการยกระดั บ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และใช้ผลการจัดเก็บข้อมูล กชช.๒ค ในปี ๒๕๖๒
วัดความสาเร็จในการพัฒนาหมู่บ้านต่อไป
รับทราบ

มติที่ประชุม

๓.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) สรุปประเด็นจากรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ” ประจาเดือน
ธั น วาคม 2560 (ส านั ก งานจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร)
รายละเอี ย ดดู ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไซต์
http://www.thaigov.go.th
(2) สรุ ป มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ประจ าเดื อ นธั น วาคม 2560 (ส านั ก งานจั ง หวั ด
มุกดาหาร) รายละเอียดดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaigov.go.th
(3) สรุ ป ผลการด าเนิ น งานของศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ประจ าเดื อ น
ธันวาคม 2560 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(4) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนตุลาคม 2560
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
(5) ดั ช นี ร าคาผู้ บ ริ โ ภคจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ประจ าเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2560
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(6) สรุปรายงานสถิติการเกิ ดอุบัติเหตุทางถนน ประจาเดือน พฤศจิกายน 2560
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
(7) การคาดหมายลักษณะอากาศประจาถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเดือน
มกราคม ๒๕๖๐ (สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร)
(8) แผนรับบริจาคโลหิต ประจาปี 2561 (สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร)
(9) สมุดภาพอินโฟกราฟิกกฎหมาย (สานักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
(10) การจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2560/61 (สานักงานพาณิชย์จังหวัด
มุกดาหาร)
รับทราบ

๑๓
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
5.1 ปฏิทินงานสาคัญประจาเดือนมกราคม 2561

ประธาน
ที่
1

วัน/เดือน/ปี
1 มกราคม 2561

2

5 มกราคม 2561

3 7 – 15 มกราคม
2561
4 13 มกราคม 2561
5 19 มกราคม 2561

6

7

วันพุธที่
3,10,17,24 และ
31 มกราคม 2561

ชื่องาน
พิ ธี ท าบุ ญตั กบาตร ส่ งท้ ายปี เก่ าต้ อนรั บ
ปีใหม่
- ออกหน่ ว ยบริ ก ารเคลื่ อ นที่ “หน่ ว ย
บ าบั ด ทุ ก ข์ บ ารุ ง สุ ข สร้ า งรอยยิ้ ม ให้
ประชาชน” จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ครั้ ง ที่
4/2561
- ออกหน่ วยแพทย์ เคลื่อนที่ พอ.สว. พื้นที่
อาเภอคาชะอี
งานกาชาดและงานของดี 36 ปี จั งหวั ด
มุกดาหาร
วันเด็กแห่งชาติ
โครงการ "แพทย์สภาพบประชาชน" และรับ
มอบอุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ พ ระราชทาน
ในพระนามาภิ ไธ ยสมเด็ จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รายการผู้ว่าพบประชาชน ทางคลื่ นความถี่
FM 99.25 MHz. และ AM.549 KHz

สถานที่
บริเวณวงเวียนน้าพุ

หน่วยงาน
เทศบาลเมือง
มุกดาหาร
วั ด จั น โ ท ว า ส บ้ า น ม่ ว ง - ที่ทาการปกครอง
หมู่ ที่ 11 ต าบลบ้ า นเหล่ า จังหวัดมุกดาหาร
อาเภอคาชะอี
- สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร
สนามหน้าศาลากลางจังหวัด ที่ทาการปกครอง
มุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
ห อ ป ร ะ ชุ ม โ ร ง เ รี ย น ส านั กงานสาธารณสุ ข
มุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง สถานี
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย จั ง ห วั ด วิทยุกระจายเสียง
มุกดาหาร
แห่งประเทศไทย
จังหวัดมุกดาหาร
30 มกราคม 2561 - ประชุมนายอาเภอและหัวหน้าส่วนราชการ - ห้องประชุมแก่งกะเบา - ที่ทาการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ชั้ น 3 ศาลากลางจั ง หวั ด จังหวัดมุกดาหาร
มุกดาหาร
- ประชุ มกรมการจั งหวั ดมุ กดาหาร และ - ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 - สานักงานจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร
ครั้งที่ 1/๒๕61
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๔

มติที่ประชุม

5.2 กาหนดการประชุม กรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหารครั้งที่ 1/๒๕61
กาหนดการประชุมกรมการจั งหวัด มุกดาหาร และหั ว หน้า ส่ ว นราชการประจ า
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/๒๕61 วันอังคารที่ 30 มกราคม ๒๕61 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑2.๐๐ น.

หน.สนจ.

ลงชื่อ
(นางสาวธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี)
นักวิเทศสัมพันธ์
ผู้จดรายงานการประชุม

