รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 1/๒๕61
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม ๒๕61
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายปานทอง สระคูพันธ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
4. นายมนตรี ปฏิปักษ์จานน
แทน อัยการจังหวัดมุกดาหาร
5. นายประพาส หนูเจริญ
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
6. ร.ต.มนตรี ทุมนัส
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
7. นายสันธาน สร้อยสาโรง
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
8. นายอนุรัตน์ ธรรมประจาจิต
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
9. นางอัจฉรา เคียงวิมล
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
10. นายภพ ภูสมปอง
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
11. นายวีระพล เทพพร
แทน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
12. นายพสธร พังแสงสุ
แทน ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
13. นายกนก ศรีวิชัยนันท์
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
14. นายพรชัย พุดซ้อน
นายอาเภอคาชะอี
15. นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ
นายอาเภอดอนตาล
16. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
17. นายวัฒนา เจริญจิตร
นายอาเภอดงหลวง
18. นายพลพัฒน์ สุนทรส
แทน นายอาเภอหว้านใหญ่
19. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
นายอาเภอหนองสูง
20. นางสาวบุญเตรียม คาถา
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
21. นายมัฆวาน โชคสวัสดิ์
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
22. นายอาพล สุดนิคม
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
23. นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
24. นายอารักษ์ ส่องแสง
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
25. นางอรุณี ศรีประจันทร์
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
26. นางสาวสุกัลยา แก้วสม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
27. นายสุวัจน์ จันทร์โสภา
แทน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
28. นายชัชชัย ใจคง
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
29. น.ส.ฉวีวรรณ พันธุ์มณี
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
30. นายปิยพงศ์ นาโสก
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
31. นางวรจิตร์ ปัญญาดี
คลังจังหวัดมุกดาหาร
32. นางปุญชรัสม์ สินศักดิ์ชัย
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
33. นายสันทัด รังคพุทธมานะ
แทน สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
34. นางสาวชัชชฎา ประทุมทิพย์
สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
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35. นายประพันธ์ จันทร์ไทยศรี
36. นางสาวณริศรา ศรีเจริญ
37. นายศุภกร ถาวร
38. นายสมศักดิ์ ยุทธโอภาส
39. ว่าที่ร.ต.พิเชษฐ์ แก้วจินดา
40. นายวิวัฒน์ชัย วรโรจน์พลาธิป
41. นางวรรณา สอนทุ่ง
42. พล.ต.ต.อภิชิต เทียนเพิ่มพูล
43. พ.ต.ท.ธีรวัฒน์ ทิพย์ธนาวิวัฒ
44. นายไพศาล แสงหิรัญ
45. นายวสันต์ จารุวรรณ
46. นายสุชัย ลิ้มวัฒนา
47. นางสุมามาลย์ สายชมภู
48. นายวิรัตน์ ภานนท์
49. นางสาวอนุลักษ์ พิกุลศรี
50. นางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน
51. นายอดิศักดิ์ สังข์สรุง
52. นายอุทัย ศรีทานันท์
53. นายพิชัย โพธิโสภา
54. นายสมพร อาษาดี
55. นายวิมศักดิ์ รัชอินทร์
56. นายธีรพล โชติชว่ ง
57. นายปิติพงศ์ นุวงศ์ศรี
58. นายรุ่งเรือง ลุ้งบ้าน
59. นายจักรรินทร์ จันปุ่ม
60. นายอุดร ลุทาบุศ
61. นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข
62. นายพิทักษ์ เมืองโคตร
63. นายวสันต์ นิสัยมั่น
64. นายมารุต อุปนิสากร
65. นายถาวร พลีดี
66. นางคาปอน โล่ท์เงิน
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

นางสาวธวัลรัตน์ ผงทอง
นายปัญญา มุ่งดี
นายชัยกร จันทร์ศรี
นายราเมศวร์ อินทร์ติยะ
นางสาววัชราภรณ์ ผิวขา
นายสนอง แสนเสร็จ
นายสายันต์ บุญลี

นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
ผู้อานวยการ คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
แทน ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ประมงจังหวัดมุกดาหาร
แทน ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
หน.ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
แทน ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย
บริเวณชายแดนมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
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74. นายวีรชาติ บุตรดีวงศ์
75. นางยุภา สุขทองสา
76. นายสรรเพชร ม่วงมาลี
77. นายอนน บุญกระสาน
78. นายสุรพล มิ่งชัย
79. นางสาวเสาวนีย์ บุพบุญ
80. นางศรีสุภรณ์ ชมศรีหาราชพร
81. นางสาวศรุดา นรสิงห์
82. ร.ท.อนุชิต สุวิสุทธิ์
83. พ.อ.ผดุงศักดิ์ พันธ์วิไล
84. น.ต.ประวิทย์ โชนุพันธ์
85. นายคายืน วงศ์ชาลี
86. นายพุทธาสิทธิ์ จันทร์เต็ม
87. นายสุรพร ผิวงาม
88. นายกานต์ สุวรรณพันธ์
89. นางศิรัชญา ครุฑอรัญ
90. นายสุรจิตต์ จันทรสาขา
91. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์
92. นางสาวบงกช สัจจานิตย์
93. นายฉัตรชัย เฉลิมช่วง
94. นางสาวจริญญา วันทาวงศ์
95. นางสาววิมล กลางประพันธ์
96. นายสุรเดช อัคราช
97. นางศิริพร เศษแสงศรี
98. นายเกษม ผิวคา
99. นายมณเฑียร วิริยะพันธุ์
100.นายรังสรรค์ ปัตถะเมฆ
101.นายชาคริต นาควิเชียร
102.นายบุญรู้ บุตรดีวงศ์
103.นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์
104.นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
105.นางอุมลักษณ์ คาหาญ
106. นายสัจจา วงส์กิตติธร
107.นายสนอง แสนเสร็จ
108.นางธงชัย โสดา
109.นายสมชาย เลาหพัชรินทร์
110.พ.ต.อ.ธนาศักดิ์ บุตรเนียร
111.พ.ต.ท.หญิง พงลดา ไมตรี
112.นายธนโชติ โชติบุณยศักดิ์

แทน ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการครูฯ จังหวัดมุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.กกล.รส.จว.มห.
แทน ผบ.นพค. 24
แทน ผบ.หมู่เรือที่ 3 นรข.
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จังหวัดมุกดาหาร
รองประธาน ก.ธ.จ.มุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
หัวหน้าด่านป่าไม้มุกดาหาร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดมุกดาหาร
ผกก.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร
แทน ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร
รองประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
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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. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
3. หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ ๗๒
4. ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
5. ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
6. ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดมุกดาหาร
7. ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
8. ผู้อานวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
9. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
10. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
11. ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 234
12. ผกก.10 กองบังคับการตารวจน้า
13. หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
14. โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
15. ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
16. ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
17. หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
18. นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
19. สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
20. รอง ผอ.รมน.จว.มห. (ท.)
21. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
22. ป่าไม้จังหวัดมุกดาหาร
23. ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
24. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มน้าฯ
25. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
26. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
27. นายกสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
28. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร

๕
เริ่มประชุมเวลา

เวลา ๐๙.30 น. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานการ
ประชุมกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

พิธีการก่อนการประชุม
๑. พิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดร้านนิทรรศการและผลงานของส่วนราชการงานกาชาด
และงานของดี 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร ประจาปี 2561 (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
มุกดาหาร)
จั งหวัดมุ ก ดาหาร ได้จั ด งานกาชาดและงานของดี 36 ปี จังหวัด มุก ดาหาร
ประจาปี ๒๕61ระหว่างวันที่ 7- ๑5 มกราคม ๒๕61 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดมุกดาหาร โดยมีการประกวดร้านนิทรรศการและผลงานของส่วนราชการที่ร่วม
แสดงผลงานออกร้านนิทรรศการและผลงานของส่วนราชการ บัดนี้ คณะกรรมการการ
ประกวดกิจกรรมได้ดาเนินการตัดสินการประกวดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เพื่อเป็นขวัญกาลังใจแก่ผู้ชนะการประกวด จึงขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด
มุกดาหารมอบใบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดตามลาดับ ดังนี้
๑) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ร้านนิทรรศการอาเภอหนองสูง
๒)รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ ร้านนิทรรศการอาเภอนิคมคาสร้อย
๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ ร้านนิทรรศการดอนตาล
4) รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่
- ร้านนิทรรศการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
- ร้านนิทรรศการสานักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
2. พิธีมอบใบประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจ (ตารวจภูธรจังหวัด
มุกดาหาร)
ด้วย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.คาชะอี ได้รับแจ้งจาก
สายลั บ ว่ า จะมี การลั กลอบน ายาเสพติ ดผ่ านเข้ ามาในพื้ นที่ จึ งได้ ตั้ งจุ ดตรวจที่ ห น้ าวั ด
พุทธนครภิบาล จนเวลาประมาณ 10.40 น. ได้มีรถโดยสารสายมุกดาหาร –มหาสารคาม
ผ่ านมาถึงจุ ดตรวจ ได้ท าการหยุ ดรถและท าการตรวจสอบผู้ โดยสาร พบนายนั นทวัฒ น์
ศรีสุธรรม และนายแอ๊ะริด วีเวอร์ (ทราบชื่อภายหลัง) มีท่าทางพิรุธ จึงขอตรวจค้นกระเป๋า
สัมภาระโดยละเอียด พบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ยาบ้า จานวน 11,073 เม็ด จึงได้ทา
การจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้งสอง พร้อมของกลางนาส่ง พนักงานสอบสวน สภ.คาชะอี ดาเนินคดี
ตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร พิจารณาแล้วเห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ตารวจชุดจับกุมดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ด้วยความตั้งใจจริง
มีปฏิภาณไหวพริบ เป็นแบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ สมควรได้รับการยกย่องชมเชย และ
ได้ รั บ ประกาศเกี ย รติ คุ ณ เพื่ อเป็ น ขวั ญ และก าลั งใจในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ โดยมี รายชื่ อ
เจ้าหน้าที่ตารวจชุดจับกุม ดังนี้
1) ร้อยตารวจโท จาเริญ ศรีบุรมย์ รองสารวัตรสืบสวน สถานีตารวจภูธรคาชะอี
2) ดาบตารวจเกชา ธนาวุฒิ
ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีตารวจภูธรคาชะอี
3. พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ทางานดี มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์
ประจาปี 2560 (สานักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร)
ส านั ก งานประกั นสั งคม ได้ดาเนิน งานตามโครงการเสริม สร้างธรรมาภิ บาล
ป้ อ งกั น และลดความเสี่ ย ง ในการเกิ ด ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ พ.ศ.๒๕๖๐

๖
เพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเร่งรัด
วางรากฐานที่ดีของประเทศ ซึ่งเป็นแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงาน
ประกันสังคม โดยให้แต่ละหน่วยงานคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์
ที่ ก าหนดและแต่ งตั้ งคณะกรรมการคั ด เลื อ กในหน่ ว ยงาน ในรูป แบบค าสั่ งแต่ งตั้ ง
คัดเลือกและจัดส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกส่งสานักงานประกันสังคม เพื่อจัดทาโล่
ประกาศเกีย รติ คุ ณ บั ดนี้ ส านั ก งานประกัน สั งคมได้ คั ดเลื อกเจ้ าหน้ าที่ ผู้ มีคุ ณ สมบั ติ
ดังกล่ าวเรี ย บร้ อยแล้ ว ตามประกาศรายชื่ อ จ านวน ๖๒ ราย และมี เจ้ าหน้ าที่ ข อง
สานักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร จานวน ๑ ราย
เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลดังกล่าว จึงขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
มอบโล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุณ ให้ กั บ นายธนภู มิ มุ กดาประเสริฐ ต าแหน่ ง นั ก วิช าการ
แรงงานชานาญการ ต่อไป
4. พิ ธี มอบรางวั ลการประกวดข้ าวหอมมะลิ ของจั งหวั ดมุ กดาหาร ปี การเพาะปลู ก
2560/61 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดให้มีการประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดมุกดาหาร
ปีการเพาะปลูก ๒๕60/61 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ เต็นท์นิทรรศการของ
ส านั ก งานพาณิ ช ย์ จั งหวั ด มุ ก ดาหาร ในงานกาชาดและงานของดี 36 ปี จั ง หวั ด
มุกดาหาร ประจาปี 2561 ๒ ประเภท ได้แก่ เกษตรกรรายบุคคล และกลุ่มเกษตรกร
หรือสหกรณ์การเกษตร เพื่อคัดเลือกผู้ชนะการประกวด ประเภทเกษตรกรรายบุคคล ๔
ลาดับ และประเภทกลุ่มเกษตรกรหรื อสหกรณ์การเกษตร ๓ ลาดับ ส่งเข้าประกวดข้าว
หอมมะลิในระดับประเทศต่อไป
จึงขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นผู้ มอบรางวัลให้แก่ ผู้ ชนะเลิ ศ
มีรายนามดังนี้
ประเภทเกษตรกรรายบุคคล
รางวัลที่ 1
นางกะวน คามงคุณ
เงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลที่ 2
นายนิวัต วาปี
เงินรางวัล 4,000 บาท
รางวัลที่ 3
นางดวงตา วาปี
เงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลชมเชย นางสมพงษ์ พันธ์อุด เงินรางวัล 1,000 บาท
ประเภทกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร
รางวัลที่ 1 วิสาหกิจชุมชนผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตาบลหนองบัว เงินรางวัล 6,000 บาท
รางวั ล ที่ 2 ศู น ย์ ส่ งเสริ ม และผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ ข้ าวชุ ม ชนต าบลชะโนดน้ อ ย
เงินรางวัล 5,000 บาท
รางวั ล ที่ 3 ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม และผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า วชุ ม ชนต าบลโพนทราย
เงินรางวัล 5,000 บาท

๗
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดมุกดาหาร
(1) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่

ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1 นางวรจิตร์ ปัญญาดี
2 นายสุรเดช อัคราช
3

นางสุมามาลย์ สายชมภู

4

นายประพันธ์ จันทร์ไทยศรี

มติที่ประชุม
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

ปลัดจังหวัด

ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่
คลังจังหวัดบึงกาฬ
คลังจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ ผู้อานวยการสานักงาน
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชานาญการ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
พิเศษ สานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
นายด่านศุลกากรชุมพร
นายด่านศุลกากรมุกดาหาร

รับทราบ
๑.2 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕61 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 12/๒๕60 วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม ๒๕60
รายงานการประชุม มี จ านวน 14 หน้ า ฝ่ ายเลขานุ การได้ เผยแพร่รายงานการ
ประชุมในเว็บไซต์จังหวัด www.mukdahan.go.th และได้จัดส่งรายงานการประชุมทาง
E-mail : mukdahan_gov@hotmail.com แล้ว ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 12/๒๕60 วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม ๒๕60
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) คณะกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน
(ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ให้กระทรวงมหาดไทย
ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง บูรณาการขับเคลื่อนการทางานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ โดยให้
ส่วนราชการ หน่วยงานที่มีหรือจะมีโครงการกิจกรรมลงดาเนินการในพื้นที่ระดับตาบล
หมู่บ้าน ใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตาบลเป็น
แกนหลัก และให้ ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน สนับสนุนกลไกขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับ
ตั้งแต่ ระดับ จั งหวัด อาเภอ ตาบล และหมู่บ้ าน เน้น ใช้ห ลัก "ประชารัฐ " ภายใต้กรอบ
หลักการในการดาเนินงาน 9 ประเด็นสาคัญ ได้แก่ สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง ,
คนไทยไม่ทิ้งกัน, ชุมชนอยู่ดีมีสุข, วิถีไทยวิถีพอเพียง, รู้สิทธิ รู้หน้าที่, รู้กลไกการบริหาร
ราชการ, รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม, รู้เท่าทันเทคโนโลยี และร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
1. กลไกดาเนินงานมีอยู่ 4 ระดับ คือ
1.1 ระดั บ ชาติ (คณะกรรมการอ านวยการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศ
โครงการไทยนิยมยั่งยืน ) มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรีทุกท่านเป็น
รองประธาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการและเลขานุการ

๘

มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

1.2 ระดับ จังหวัด (คณะกรรมการอานวยการขับเคลื่ อนการพัฒ นาประเทศ
โครงการไทยนิ ย มยั่ งยื น ระดั บ จังหวั ด ) มี ผู้ ว่ าราชการจั งหวัด เป็ น ประธาน รอง ผอ.
รมน.จว. หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เป็นกรรมการ
และ ปลัดจังหวัด/พัฒนาการจังหวัดเป็นเลขานุการ
1.3 ระดับ อาเภอ (คณะกรรมการอานวยการขับเคลื่ อนการพั ฒ นาประเทศ
โครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับอาเภอ) มีนายอาเภอเป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เป็นกรรมการ และหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงาน
ปกครองและพัฒนาการอาเภอเป็นเลขานุการ
1.4 ระดับ ตาบล (ทีม ขับ เคลื่ อนการพั ฒ นาประเทศโครงการไทยนิยมยั่งยืน
ระดับตาบล) เป็นชุดปฏิบัติการระดับตาบลประกอบด้วยข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในพื้นที่ หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ปราชญ์ชาวบ้าน และจิตอาสา
2. การเตรียมการ
2.1 ระดับจังหวัด
1) จัดสร้างทีมวิทยากรครู ก. เพื่อเตรียมการไว้
2) จัดทาหลักสูตรโดยใช้กรอบการดาเนินงาน 9 ประเด็น
3) จัดทาเอกสารคู่มือการดาเนินงาน
2.2 ระดับอาเภอ
1) ประชาสัมพันธ์โครงการไทยนิยม – ยั่งยืน ให้ประชาชนได้รับทราบ
ทั่วไปอย่างกว้างขวางและลงลึก เพื่อให้ประชาชนเกิดการตื่นตัว
2) คัดเลือกตัวบุคลเพื่อทาหน้าที่เป็น ทีมขับเคลื่อนการพัฒ นาประเทศ
โครงการไทยนิ ย มยั่ งยืน ระดับ ตาบล (ครู ข) แล้ วส่ งรายชื่อ ให้ จังหวัดเพื่ อเสนอแต่งตั้ ง
ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
รับทราบ
(2) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สานักงาน
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร)
ตามมติ ค ณะรัฐ มนตรี ได้ อ นุ มั ติ ว งเงิน งบประมาณรายจ่ ายเพิ่ ม เติ ม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 วงเงินงบประมาณ 1,500,000 ล้านบาท เพื่อให้มีงบประมาณ
รายจ่ายในการดาเนินการและขับเคลื่อนนโยบาย การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และการสร้างความเข็มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
อย่างยั่งยืน รายละเอียด ดังนี้
แผนงาน/โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานราก ยกระดั บ สวั ส ดิ ก ารส่ งเสริม และ กค. / รง. / มท. / พม.
พัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาสในอาชีพและการจ้างงาน

ประมาณการ
กรอบวงเงิน
35,000.0

2.พัฒนาเชิงพื้นที่ สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุน มท. / กก. / กองทุนหมู่บ้าน 35,358.1
วิสาหกิจชุมชนที่มีความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชน

๙
แผนงาน/โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประมาณการ
กรอบวงเงิน

3.ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรทั้งระบบ

กษ./ อก. / มท. / พณ.

30,000.0

4.รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

กค.

49,641.9

รวมทั้งสิ้น
มติที่ประชุม

จัดหางานจังหวัด

150,000.0

รับทราบ
(3) การบริหารจัดการการทางานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย (สานักงาน
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร)
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วัน ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ อนุ มัติการผ่ อนผั นให้
แรงงานต่างด้าว (สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา) ทางานในประเทศไทย ตามมาตรา ๑๗
แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ใน ๓ กรณี ดังนี้
กรณีที่ ๑ : แรงงานต่างด้าวที่ทางานในกิจการประมงทะเล และกิจการแปรรูปสัตว์
น้า กลุ่มที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ ผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการ
ส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และอนุญาตท างานถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่ อ
พิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เมื่อผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วจะ
ตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทางานถึงวันที่ ๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๒
กรณีที่ ๒ : แรงงานต่างด้าวที่ถือบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสี
ชมพู) ที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ ในราชอาณาจักรและทางานถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและอนุญาตทางานถึงวันที่ ๓๐
มิ ถุน ายน ๒๕๖๑ เพื่ อ พิ สู จน์ สั ญ ชาติ ให้ แ ล้ ว เสร็ จภายในวั น ที่ ๓๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑
เมื่ อ ผ่ า นการพิ สู จ น์ สั ญ ชาติ แ ล้ ว จะตรวจลงตรา (Visa) ประทั บ ตราอนุ ญ าตให้ อ ยู่ ใน
ราชอาณาจักรและอนุญาตทางานถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
กรณี ที่ ๓ : แรงงานต่ างด้ าวสั ญ ชาติ กั มพู ชา ลาว เมี ยนมา ที่ ได้ ด าเนิ นการ
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าวที่
ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง - ลูกจ้าง โดยแยกการผ่อนผัน เป็น ๒ กลุ่ม คือ ๑)
กลุ่มที่ผ่านการตรวจพิสูจน์สัญ ชาติแล้ว ผ่ อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญ าต
ทางาน โดยตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาต
ทางาน ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ๒) กลุ่มที่ยังไม่ได้ตรวจพิสูจน์สัญชาติ ผ่อนผันให้อยู่
ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรและอนุญาต
ทางานถึงวัน ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่ อพิ สู จน์สั ญ ชาติให้ แล้ว เสร็จภายในวัน ที่ ๓๐
มิถุ น ายน ๒๕๖๑ เมื่อ ผ่ านการพิ สู จน์ สั ญ ชาติแ ล้ ว จะตรวจลงตรา (Visa) ประทั บ ตรา
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทางานถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
ทั้งนี้ ให้ทุกจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานคร จัดตั้ง “คณะกรรมการบริหารจัดการ
การทางานของแรงงานต่ างด้าวในประเทศไทยจังหวัด...” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ ที่

๑๐
ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดเป็นกรรมการ
เช่น กรมการปกครอง กระทรวงสาธารณสุข สานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน โดย
มีจัดหางานจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ กรณีกรุงเทพมหานคร ให้อธิบดีกรมการ
จัดหางานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน ผู้อานวยการสานักบริหารแรงงานต่างด้าว
เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีอานาจหน้าที่ในการจัดตั้งและกากับดูแลการดาเนินการ
ของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
รับทราบ

มติที่ประชุม

(4) การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 กันยายน ๒๕60 เห็นชอบมาตรการเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ่ ายเงิน งบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยกาหนดเป้าหมายการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 แยกรายไตรมาส ดังนี้

คลังจังหวัด

ลงทุน

งบประจา

ภาพรวม

(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

เป้าหมาย (%)

เป้าหมาย (%)

เป้าหมาย (%)

1

21.11

33

30.29

2

43.11

55

52.29

3

65.11

77

74.29

4

88

98.36

96

ไตรมาสที่

รายการ
งบประจา
งบลงทุน
รวม

1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
%
ลาดับการ
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2561
เป้าหมาย
เบิกจ่าย
ไตรมาส 1
(ประเทศ)
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
582.64
336.68
57.79
55
24
1,415.82
243.53
17.20
43.11
50
1,998.46
580.21
29.03
52.29
59

๑๑
2. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

เบิกจ่าย
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2561
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ

%
เป้าหมาย
ไตรมาส 1

ลาดับการ
เบิกจ่าย
(ประเทศ)

งบประจา

58.45

9.48

16.22

55

18

งบลงทุน
รวม

148.16

0.49

0.33

43.11

39

206.61

9.97

4.82

52.29

30

มติที่ประชุม
คลังจังหวัด

มติที่ประชุม
พัฒนาการจังหวัด

มติที่ประชุม

รับทราบ
(5) การดาเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
สรุปยอดผู้มารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 จังหวัดมุกดาหาร ดังนี้
ข้อมูล ณ วันที่ 19 – 25 มกราคม 2561
หน่วยงาน
จานวนบัตร จ่ายบัตร จ่ายบัตร
ร้อยละ
คงเหลือ
ผู้มีสิทธิ
สะสม
ธนาคาร ธ.ก.ส.
60,992
13
59,066 96.84
1,926
ธนาคารออมสิน
15,377
9
14,320 93.12
1,057
ธนาคารกรุงไทย
6,600
2
6,220
94.24
380
ส านั ก งานคลั ง จั ง หวั ด 1,828
5
1,723
94.25
105
มุกดาหาร
รวม
84,797
29
81,329 95.91
3,468
ร้านธงฟ้าสมัครใจ
414
รับทราบ

ติดตั้งแล้ว
188

รอติดตั้ง
226

(6) กระเช้าของขวัญปีใหม่ ปี พ.ศ. 2561 (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่ รั ฐ บาลมี น โยบายกระตุ้ น เศรษฐกิ จฐานราก โดยให้ ข้าราชการ และ
ประชาชนเลื อ กซื้ อ กระเช้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP เป็ น ของขวั ญ ปี ใหม่ โดยมอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทย รณรงค์ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ เทศกาลกระเช้ า ของขวั ญ ปี ใ หม่
เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีช่องทางการจาหน่ายสินค้า
เพิ่มขึ้น นั้น
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เปิดเทศกาลกระเช้าของขวัญปีใหม่
ปี พ.ศ. ๒๕๖1 เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕60 ณ ห้องจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
OTOP สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชั้น ๑ ซึ่งผลการดาเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม
๒๕60 – ๓๐ มกราคม ๒๕๖1 ถึงปัจจุบันจาหน่ายกระเช้าได้ทั้งสิ้น 2๓๔ กระเช้า มีมูลค่า
การจาหน่าย เป็นเงิน ๑72,๐00 บาท
รับทราบ

๑๒
3.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)

ผอ.สนง.พระพุทธฯ

ครั้งที่
๑
๒
๓

(1) พิ ธี เจริ ญ พระพุ ท ธมนต์ เฉลิม พระเกี ยรติ สมเด็จ พระเจ้า อยู่หั ว มหาวชิ ร า
ลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร และสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
ในรั ช กาลที่ ๙ ประจ าปี ง บประมาณ ๒๕๖๑ (ส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาจั ง หวั ด
มุกดาหาร)
มติเถรสมาคมในการประชุมครั้งที่ พิเศษ ๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม
๒๕๖๐ เรื่อง ขอความเห็นชอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพร
ชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ จานวน ๒ ครั้ง คือวันอังคารที่ ๒๘
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ และมติมหาเถรสมาคม ครั้ง
ที่ ๒๕/๒๕๖๐ สานักมหาเถรสมาคม มติที่ ๕๗๙ / ๒๕๖๐ เรื่อง ขอความเห็นชอบกาหนด
วันพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจาปี
พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แ ล ะ ใ ห้ วั ด ทุ ก วั ด
ในราชอาณาจักรและในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระ
พรชัย มงคล โดยจั งหวัด มุกดาหาร กาหนดจัด กิจกรรมดั งกล่ าวในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 จานวน 11 ครั้ง ดังนี้

วัน เดือน ปี
อังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน
๒๕๖๐
พฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม
๒๕๖๐
อาทิตย์ที่ ๒๘ มกราคม
๒๕๖๑

เวลา
๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐ น.

๔

พุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๑๖.๐๐ น.

๕

พุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

๑๖.๐๐ น.

๖

เสาร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑

๑๖.๐๐ น.

๗

จันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม
๒๕๖๑
พฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน
๒๕๖๑
เสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม
๒๕๖๑
ศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

๑๖.๐๐ น.

อังคารที่ ๒๘ สิงหาคม
๒๕๖๑

๑๖.๐๐ น.

๘
๙
๑๐
๑๑

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐ น.

สถานที่
วัดศรีบุญเรือง
อาเภอเมืองมุกดาหาร
วัดศรีบุญเรือง
อาเภอเมืองมุกดาหาร
วัดป่าวิเวกวัฒนาราม
อาเภอคาชะอี
วัดป่าวิเวกวัฒนาราม
อาเภอคาชะอี
วัดนิคมเกษตร
อาเภอหว้านใหญ่
วัดสระพังทอง
อาเภอเมืองมุกดาหาร
วัดไตรภูมิ
อาเภอหนองสูง
วัดคาสายทอง
อาเภอเมืองมุกดาหาร
วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์
อาเภอเมืองมุกดาหาร
วัดป่านิคมฤทธานุสรณ์
อาเภอดอนตาล
วัดคาแสนสุข
อาเภอนิคมคาสร้อย

ผู้รับผิดชอบ
คณะสงฆ์อาเภอเมืองมุกดาหาร
สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
คณะสงฆ์อาเภอเมืองมุกดาหาร
สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
คณะสงฆ์อาเภอคาชะอี
สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดมุ
คณะสงฆ์อาเภอคาชะอี
สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
คณะสงฆ์อาเภอหว้านใหญ่
สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
คณะสงฆ์อาเภอเมืองมุกดาหาร
สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
คณะสงฆ์อาเภอหนองสูง
สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
คณะสงฆ์อาเภอเมืองมุกดาหาร
สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
คณะสงฆ์อาเภอเมืองมุกดาหาร
สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
คณะสงฆ์อาเภอดอนตาล
สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
คณะสงฆ์อาเภอนิคมคาสร้อย
สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด

๑๓

พัฒนาการจังหวัด

มติที่ประชุม

(2) โครงการจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน
ปี 2561 (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยจังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัด ๑ ใน ๒๘ จังหวัด ที่มีชายแดนติดประเทศ
เพื่อนบ้านแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านจึงมีความสาคัญที่จะต้องมี
กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้อนุมัติโครงการให้แต่ละ
จั ง หวั ด ที่ มี พื้ น ที่ ติ ด ต่ อ กั บ ประเทศเพื่ อ นใช้ ใ นการสร้ า งมิ ต รภาพที่ ดี ต่ อ กั น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล เพิ่มช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้เรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ OTOP และด้านการบริหารจัดการตลาดกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจน
ส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศ
จังหวัดมุกดาหารได้ดาเนินโครงการจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
สานสัมพั น ธ์ส องแผ่น ดิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบั น รวม 7 ครั้ง ซึ่งครั้งที่ 7
ได้ ก าหนดจะด าเนิ น การระหว่า งวั น ที่ 7 – 11 มี น าคม ๒๕๖1 ณ ห้ างสรรพสิ น ค้ า
โรบิ น สั น มุ ก ดาหาร อ าเภอเมื องมุ ก ดาหาร โดยก าหนดกิ จ กรรมที่ จ ะด าเนิ น การ ดั งนี้
๑) จัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จานวน 7๐ บูท ๒) การสาธิตการปรุงอาหาร
ไทย-ลาว ๓) มินิคอนเสิร์ต (ลูกทุ่ง) ๔) เวทีกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น
รับทราบ

(3) การขั บ เคลื่ อ นพั ฒ นาระบบแผนที่ ท างสั ง คม (Social Map) (ส านั ก งาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ มีนโยบายให้จัดทาระบบฐานข้อมูลด้านสังคมที่สามารถเชื่อมโยงกับ
หน่ ว ยงานภายในและภายนอกเพื่ อใช้ เป็ น ศูน ย์ กลางด้ านสั งคมระดั บ จังหวัดและกลุ่ ม
จังหวัด โดยเป็นการจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมรายครัวเรือน เพื่อใช้เป็นข้อมูล
การบริหารจัดการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมให้กับประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นจากกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
๑. บุคคลที่ได้รับสวัสดิการตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560
2. กลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม.
3. กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ที่ตกหล่นจากข้อ 1 และข้อ 2
จังหวัดมุกดาหารมีจานวนผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ จานวน 86,608 คน
โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะต้องลงพื้นที่
จั ดเก็บ ข้อ มูล และค้ น หาพิ กั ด (ละติจูด ลองติ จูด ) ให้ แล้ ว เสร็จภายในเดื อนกุม ภาพั น ธ์
2561 โดยจะขอความร่ว มมื อ จังหวัด อ าเภอ (ก านั น ผู้ ใหญ่ บ้ าน) ท้ อ งถิ่น (เทศบาล
อบต.) อาสาสมัคร ให้ทราบถึงการลงพื้นที่ในการขับเคลื่อนพัฒนาระบบแผนที่ทางสังคม
(Social Map) โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. จะเป็นผู้ลงจัดเก็บข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล
คือ หัวหน้าครอบครัว คู่สมรส หรือสมาชิกในครัวเรือนที่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นจริง สภาพปัญหาของสมาชิกในครอบครัว (ระบุเป็นรายบุคคลเฉพาะผู้ที่
ประสบปัญหาทางสังคมเท่านั้น)
มติที่ประชุม
รับทราบ

๑๔
๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)

ปลัดจังหวัด

(1) สรุ ป ผลงานกาชาดและงานของดี 36 ปี จั งหวั ด มุ ก ดาหาร ประจ าปี
2561 (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหารขอสรุปผลการดาเนินงานกาชาดและงานของดี
36 ปี จังหวัดมุกดาหาร รายละเอียด ดังนี้
1. การรับบริจาคสิ่งของ (วันที่ 26 ธันวาคม 2560)
1.1 รถจักรยานยนต์ จานวน 15 คัน
1.2 รถจักรยาน
จานวน 344 คัน (กันไว้ออก จ.เคลื่อนที่) 100 คัน
คงเหลือ จานวน 244 คัน (ออกรางวัลแล้วคงเหลือ 2 คัน)
1.3 ตู้เย็น
จานวน 68 หลัง
1.4 โทรทัศน์
จานวน 7 เครื่อง
1.5 พัดลม
จานวน 226 ตัว
1.6 หม้อหุงข้าว
จานวน 216 ใบ
2. ผลการประกวดขบวนแห่
2.1 รางวัลชนะเลิศ
อาเภอนิคมคาสร้อย (เผ่าไทยข่า)
2.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
อาเภอหนองสูง (เผ่าผู้ไทย)
2.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
อาเภอดอนตาล (เผ่าไทยกระเลิง)
2.4 รางวัลชมเชย
ขบวนแห่ที่ร่วมขบวน
3. ผลการออกสลากกาชาด (ฉบับละ 50 บาท)
3.1 รางวั ล ที่ 1 รถยนต์ ก ระบะ จ านวน 1 คั น ราคา 552,000 บาท
ได้แก่ นางสาวประนอม ประสันลักษณ์
3.2 รางวัลที่ 2 รถยนต์เก๋ง จานวน 1 คัน ราคา 539,000 บาท ได้แก่
นายประพจน์ โซ่เมืองแซะ
3.3 รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ จานวน 3 คัน ราคารวม 112,500 บาท ได้แก่
1. นางสาวอภิวรรณ บุญศิริพันธ์
2. นางสินไทย แสงเพชร
3. นางดวงสมร รอบรู้
3.4 รางวัล ที่ 4 โทรทัศน์ LED ขนาด 32 นิ้ว จานวน 10 เครื่อง มีผู้ มา
ติดต่อขอรับรางวัลแล้ว จานวน 8 ราย
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2561
3.5 รางวัลที่ 5 เครื่องซักผ้า ขนาด 10.5 กก. จานวน 10 เครื่อง มีผู้มา
ติดต่อขอรับรางวัลแล้ว จานวน 8 ราย
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2561
3.6 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หม้อหุ งข้าวขนาด 2.2 ลิตร จานวน 100 ใบ
มีผู้มาติดต่อขอรับรางวัลแล้ว จานวน 5 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2561
4. รางวัลการประกวดร้านนิทรรศการ
4.1 รางวัลชนะเลิศ
อาเภอหนองสูง
4.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
อาเภอนิคมคาสร้อย
4.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
อาเภอดอนตาล
4.4 รางวัลชมเชย
1. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
2. สานักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร

๑๕
5. รายได้จากการจาหน่ายบัตรนาวากาชาด รวม 2,526,410 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

(2) งานตรุ ษ จี น ชาวเวี ยดนามโพ้ น ทะเล (สมาคมอุต สาหกรรมการท่ องเที่ ย ว
จังหวัดมุกดาหาร)
นายกสมาคมอุตสาหกรรมฯ
สมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจังหวัดมุกดาหาร กาหนดจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลอง
ปีใหม่ (เต็ดญวน) ของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามทั่วประเทศ ซึ่งเป็น 1 ใน 36 กิจกรรม 36 ปี
จังหวัดมุกดาหาร ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุม
แกรนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โดยมีนายหวู ฮอง นาม รัฐมนตรี
ช่ วยว่ าการกระทรวงการต่ างประเทศ สาธารณรั ฐสั งคมนิ ยมเวี ยดนาม เข้ า ร่ วมงานและ
สนับสนุนการแสดงศิลปวัฒนธรรมในครั้งนี้ และจะได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ให้ เกียรติ เป็ นประธานเปิ ดงาน จึงขอเรียนเชิญส่ วนราชการ หน่วยงานเข้าร่วมงานตามวัน
เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

(3) กิ จ กรรมจั ก รยานเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว “๒ ล้ อ ๒ น่ อ ง ท่ อ ง ๒ แผ่ น ดิ น ”
(มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) (สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร)
ผอ.สนง.การท่องเที่ยวฯ
จั งหวั ดมุ กดาหารก าหนดจั ดงานกิ จกรรมจั กรยานเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว “๒ ล้ อ
๒ น่อง ท่อง ๒ แผ่นดิน” (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ซึ่งเป็น 1 ใน 36 กิจกรรม 36 ปี
จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม และกระตุ้ น ให้ เกิ ด การท่ อ งเที่ ย วของจั งหวั ด
มุกดาหาร ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วประเทศและทั่วโลก ด้วยการใช้กิจกรรมปั่นจักรยาน
เพื่อการท่องเที่ยว ตลอดจนส่ งเสริมความร่วมมือ สร้างความสั มพันธไมตรีอันดีระหว่าง
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นใน
วันที่ ๒๔ และ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ จังหวัดมุกดาหาร และแขวงสะหวันนะเขต
มติที่ประชุม

ปลัดจังหวัด

รับทราบ
(4) สรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี (พอ.สว.) และการดาเนินโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน” ครั้ งที่ 4 ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (ที่ ท าการปกครองจังหวัด
มุกดาหาร)
จังหวัดมุกดาหาร ได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการ “หน่วยบาบัด
ทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕61 โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(พอ.สว.) เมื่ อวั น ที่ 5 มกราคม 2561 ณ วัด จั น โทวาส หมู่ ที่ 11 ต าบลบ้ านเหล่ า
อาเภอคาชะอี ในการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ฯ ในครั้งนี้ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จ
พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี เคลื่ อ นที่ พอ.สว. ได้ อ อกมาปฏิ บั ติ ง านการบริ ก าร
ด้านสุขภาพ ในด้านการตรวจรักษาโรคทั่วไป การบริการทันตกรรม การบริการการแพทย์
แผนไทย การให้ ความรู้ด้านสุ ขภาพให้ แก่ประชาชนในพื้น ที่ นอกจากนี้ ส่ ว นราชการ
หน่วยงานภาครัฐของจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด และอาเภอ ตลอดจนภาคเอกชน ได้นา
บริ ก ารมาร่ ว มให้ บ ริก ารประชาชนในพื้ น ที่ จานวน 51 หน่ ว ย ตลอดทั้ งรับ ฟั งความ

๑๖

มติที่ประชุม
สถิติจังหวัด

มติที่ประชุม

คิ ด เห็ น การเสนอปั ญ หาของชุ ม ชนต่ า งๆ ในพื้ น ที่ และพร้อ มมอบสิ่ งของที่ จ าเป็ น แก่
ประชาชนในพื้นที่
จั ง หวั ด มุ ก ดาหารก าหนดออกหน่ ว ยบริ ก ารเคลื่ อ นที่ “หน่ ว ยบ าบั ด ทุ ก ข์
บ ารุงสุ ข สร้างรอยยิ้มให้ ประชาชน” จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 5 และออกหน่ วยแพทย์
เคลื่อนที่ พอ.สว. ในพื้นที่อาเภอนิคมคาสร้อย ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียน
บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 4 ตาบลร่มเกล้า อาเภอนิคมคาสร้อย
รับทราบ
(5) สถิติที่สาคัญเพื่อการพัฒนาจังหวัด (สานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร)
สานั กงานสถิติจังหวัดมุกดาหารขอนาเสนอข้อมูลสถิติที่สาคัญเพื่อการพัฒนา
จังหวัด ดังนี้
1. ผู้มีรายได้น้อยจังหวัดมุกดาหาร
2. คุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 2560
รับทราบ

คลังจังหวัด

(5) รายงานภาวะเศรษฐกิ จ การคลั งจั งหวั ด มุ ก ดาหาร ประจ าไตรมาสที่ 4
(ตุลาคม – ธันวาคม 2560) (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร ปี 2560 คาดว่าจะชะลอตัว
+5.67 % และแนวโนม ป 2561 ขยายตัว +5.85 % ด้านการผลิต (Supply Side) คาดว่า
จะชะลอตัวร้อยละ 2.58 ด้านการใช้จ่าย (Demand Side) คาดว่าจะชะลอตัวร้อยละ 11.78

มติที่ประชุม

รับทราบ
๓.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) สรุปประเด็นจากรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ” ประจาเดือน
มกราคม 2 5 6 1 (ส านั กงานจั ง ห วั ด มุ ก ดาห าร) รายละเอี ย ดดู ไ ด้ ที่ เว็ บ ไซต์
http://www.thaigov.go.th
(2) สรุ ป มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ประจ าเดื อ นมกราคม 2561 (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 งหวั ด มุ ก ดาหาร ประจ าเดื อ น
มกราคม 2561 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(4) ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนธันวาคม 2560 (สานักงาน
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(5) สรุ ป รายงานสถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ท างถนน ประจ าเดื อ น ธั น วาคม 2560
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
(6) สรุ ป รายงานสถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ท างถนน ประจ าเดื อ น ธัน วาคม 2560
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
(7) การคาดหมายลั กษณะอากาศประจาถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเดื อน
กุมภาพันธ์ 2561 (สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร)
(8) รายงานยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)

๑๗
(9) การขอรับ พระราชทานผ้ าพระกฐิ น ประจาปีพุทธศักราช 2561 (ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
5.1 ปฏิทินงานสาคัญประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ประธาน
ที่
1
2

3

4

วัน/เดือน/ปี/เวลา
14 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 07.30 น.
22 กุมภาพันธ์ 2561
ตั้งแต่เวลา 08.00 12.00 น.

กิจกรรม
- สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร

สถานที่
- ไร่ภ าสทอง ตาบลคาอาฮวน
อาเภอเมืองมุกดาหาร
- ออกหน่ ว ยบริ ก ารเคลื่ อ นที่ “หน่ ว ย โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
บ าบั ด ทุ ก ข์ บ ารุ ง สุ ข สร้ า งรอยยิ้ ม ให้ ห มู่ ที่ 4 ต า บ ล ร่ ม เก ล้ า
ประชาชน” จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ครั้ ง ที่ อาเภอนิคมคาสร้อย
5/2561
- ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พื้นที่
อาเภอคาชะอี

27 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 08.00 น.
- ประชุ ม นายอ าเภอและหั ว หน้ า ส่ ว น - ห้ อ งประชุ ม แก่ ง กะเบา
ราชการกระทรวงมหาดไทย
ชั้ น 3 ศาลากลางจั ง ห วั ด
มุกดาหาร
เวลา 09.30 น.
- ประชุ มกรมการจั งหวั ดมุ กดาหาร และ - ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5
หั วหน้ าส่ วนราชการประจ าจั งหวั ด ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
มุกดาหาร ครั้งที่ 2/๒๕61
28 กุมภาพันธ์ 2561 พิ ธี เจริ ญ พระพุ ทธมนต์ เฉลิ มพระเกี ยรติ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อาเภอ
เวลา 16.00 น.
สมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั วมหาวชิ ราลงกรณ คาชะอี
บดิ น ทรเทพยวรางกูร และสมเด็ จพระ
น างเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พ ระบ รม ราชิ นี น าถ
ในรั ช กาลที่ ๙ ประจ าปี ง บประมาณ
๒๕๖๑
มติที่ประชุม

หน่วยงาน
- สานักงานแรงงาน
จังหวัด
- ที่ทาการปกครอง
จังหวัด
- สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
- ที่ทาการปกครอง
จังหวัด
- สานักงานจังหวัด
สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดมุกดาหาร

รับทราบ
5.2 การขับเคลื่อนวาระจังหวัด 36 กิจกรรม 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ 2561
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่เปิดงาน
วันที่
หน่วยงานรับผิดชอบ

ลาดับ
ที่
1. งานตรุ ษ จี น ชาวเวี ย ดนามโพ้ น โรงแ รม มุ ก ด าห ารแ ก รน ด์ ๓ ก.พ.61
ทะเล
อ.เมืองมุกดาหาร

- สมาคมชาวไทยเชื้ อ
สายเวี ย ดนามจั ง หวั ด
มุกดาหาร

๑๘
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
2. อานวยความสะดวกโอนสิทธิและ
การตกทอดทางมรดกสิ ท ธิที่ ดิ น
ในเขตปฏิรูปที่ดิน
3. พั ฒ น า แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยวภูผาเทิบ
4.
๕.
๖.

พัฒ นาที่ว่าการอาเภอหว้านใหญ่
(หลังเก่า)
ปั่ น จั ก รยานเพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ท่อ งเที่ ย ว 2 ล้ อ 2 น่ อง ท่ อง 2
แผ่นดิน
โครงการพั ฒ นาระบบบริ ก าร
นวัตกรรมการให้บริการ
๖.๑ ขยายระยะเวลาให้บริการ
ประชาชน
6 .๒ ล ด ร ะ ย ะ เว ล า ก า ร
ให้บริการสมัครงาน
๖.๓ ตรวจสภาพรถยนต์ ด้ ว ย
Smart Lens
๖ .๔ ค้ น ห า ส ห ก ร ณ์ ผ่ า น
Application Smart CO-OP

มติที่ประชุม

สถานที่เปิดงาน

วันที่

บ.โพนแดง หมู่ที่ 1 ต.ดงหลวง 6 ก.พ.61
อ.ดงหลวง

หน่วยงานรับผิดชอบ
สน ง.ก ารป ฏิ รู ป ที่ ดิ น
จังหวัด

อุ ท ย า น แ ห่ งช า ติ ภู ผ า เทิ บ 14 ก.พ.61 อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
อ.เมืองมุกดาหาร
ที่ว่าการ อ.หว้านใหญ่ (หลังเก่า) 14 ก.พ.61 อ.หว้านใหญ่
บ.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่
สนามหน้าศาลากลางจังหวัด
24-25
สนง.การท่องเที่ยวและ
ก.พ.61
กีฬาจังหวัด
สนง.ที่ดินจังหวัด

26 ก.พ.61
- สนง.ที่ดินจังหวัด
- สนง.จัดหางานจังหวัด
- สนง.ขนส่งจังหวัด
- สนง.สหกรณ์จังหวัด

รับทราบ

มติที่ประชุม

5.3 กาหนดการประชุม กรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหารครั้งที่ 2/๒๕61
กาหนดการประชุม กรมการจังหวัด มุก ดาหาร และหั ว หน้ าส่ ว นราชการประจ า
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/๒๕61 วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕61 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑2.๐๐ น.

หน.สนจ.

ลงชื่อ
(นางสาวธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี)
นักวิเทศสัมพันธ์
ผู้จดรายงานการประชุม

