รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 2/๒๕61
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชัน้ 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์
รองผู้วา่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายปานทอง สระคูพันธ์
รองผู้วา่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร
4. ร.ต.อ.พิชติ อวนพล
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
5. นายประพาส หนูเจริญ
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
6. นายสมศักดิ์ บุญจันทร์
แทนปลัดจังหวัดมุกดาหาร
7. นายอนุรตั น์ ธรรมประจาจิต
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
8. นางสาวศศิธร ปัญญาไว
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
9. นายยุทธนา ไพฑูรย์
เจ้าพนักงานทีด่ ินจังหวัดมุกดาหาร
10. นายภพ ภูสมปอง
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
11. นายสัญญ์ธวัชชร์ ริว้ เหลือง
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
12. นายพสธร พังแสงสุ
แทน ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
13. นายกนก ศรีวิชัยนันท์
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
14. นายพรชัย พุดซ้อน
นายอาเภอคาชะอี
15. นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ
นายอาเภอดอนตาล
16. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
17. นายประหยัด คุณมี
แทน นายอาเภอดงหลวง
18. นายปิติณัช นิธศิ ธานี
นายอาเภอหว้านใหญ่
19. นายสมพงษ์ คุม้ สุวรรณ
นายอาเภอหนองสูง
20. นางสาวบุญเตรียม คาถา
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
21. นายรุง่ ชัย พิทักษ์วงษ์โยธิน
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
22. นายคมศักดิ์ สืบนุการณ์
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
23. นางศุภลักษณ์ ศรุตริ ัตน์วรกุล
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
24. นายอารักษ์ ส่องแสง
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
25. นางนิษฐา บุญจันทร์
แทน ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
26. นางสาวสุกัลยา แก้วสม
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
27. นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
28. นายธัชชัย ใจคง
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
29. นางเกศิณี กุลตังวัฒนา
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
30. นายปิยพงศ์ นาโสก
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
31. นายอุทิน สุทธิสาร
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
32. นางสาวรวีวรรณ แสนสวาสดิ์
ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดมุกดาหาร
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นางวรจิตร์ ปัญญาดี
นางปุญชรัสม์ สินศักดิ์ชัย
นายพยุง บุญสมสุวรรณ
นางสาวชัชชฎา ประทุมทิพย์
นายประพันธ์ จันทร์ไทยศรี
นายสมศักดิ์ ยุทธโอภาส
ว่าที่ร.ต.พิเชษฐ์ แก้วจินดา
นายวิวัฒนชัย วรโรจน์พลาธิป
นายชัชวาล ราชขันธ์
พ.ต.อ.กิติพัฒน์ สุขา
พ.ต.ท.หญิง สกุลไทย พิกุลศรี
นายไพศาล แสงหิรัญ
นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์
นายชูยศ เชาว์ศิรกิ ุล
นางสุมามาลย์ สายชมภู
นายวิรัตน์ ภานนท์
นางสาวอุทัยวรรณ ประทีป
นายไมตรี สายจันดา
นายจักรกฤษณ์ เปาวิมาน
นายอุทัย ศรีทานันท์
นายบุญส่ง ชืน่ ตา
นายสมพร อาษาดี
นางอัจฉราพร ซาซุม
นายปิยพงศ์ นุวงศ์ศรี
นายรุ่งเรือง ลุง้ บ้าน
นายอุดร ลุนบุตร
นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข
นายพิทักษ์ เมืองโคตร
นายวัยวุฒิ วรชิน
นายวสันต์ นิสัยมัน่
นายรัฐศาสตร์ กองสินแก้ว
นายมารุต อุปนิสากร
นายถาวร พลีดี
นางคาปอน โล่ท์เงิน

67. นายพูลศักดิ์ ศรีวรมย์
68. นางพัชรพร สุวรรณไตรย์
69. นายชัยกร จันทร์ศรี

คลังจังหวัดมุกดาหาร
ธนารักษ์พื้นที่มกุ ดาหาร
สรรพสามิตพื้นที่มกุ ดาหาร
สรรพากรพืน้ ที่มุกดาหาร
นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
ผูอ้ านวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
ผูอ้ านวยการสานักงานบังคับคดีจงั หวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
แทน ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 234
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สหกรณ์จงั หวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปทีด่ ินจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จงั หวัดมุกดาหาร
แทน ผูอ้ านวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน ผูอ้ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
ผูอ้ านวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ ินมุกดาหาร
แทน ผูอ้ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดมุกดาหาi
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
ผูอ้ านวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการอุตนุ ิยมวิทยามุกดาหาร
โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย
บริเวณชายแดนมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินมี ุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
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นางสาวรุง่ นภา คันทสร
นายศศิพงศา จันทรสาขา
นายสายันต์ บุญลี
นายเรือง สุพร
นางยุภา สุขทองสา
นายสรรเพชร ม่วงมาลี
นายอนน บุญกระสาน
นายวีระชาย ทองโพธิ์
78. นางสาวจริยา ถานัน
79. นางสาวเสาวนีย์ บุพบุญ
80. นางสาวศรุดา นรสิงห์
81. ร.ท.ประวิทย์ อุ่นกระโทก
82. พ.อ.ผดุงศักดิ์ พันธ์วิไล
83. น.ต.ประวิทย์ โชนุพันธ์
84. พ.อ.พรเทพ ชิ้นสุวรรณ

85. นายบุญยืน วงศ์ชาลี
86. นายสมจิตร ศิริภูธร
87. นายสุรพร ผิวงาม
88. นายกานต์ สุวรรณพันธ์
89. นายบุญเพ็ง ปัญกุลนันท์
90. นางศิรัชญา ครุฑอรัญ
91. นายสุรจิตต์ จันทรสาขา
92. นายพรพณา แสงการุณ
93. นางสาวบงกช สัจจานิตย์
94. นายฉัตรชัย เฉลิมช่วง
95. นางสาวจริญญา วันทาวงศ์
96. นางสาววิมล กลางประพันธ์
97. นายสุรเดช อัคราช
98. นางศิริพร เศษแสงศรี
99. นายเกษม ผิวคา
100.นายวารี อัญญาเวช
101.นายรังสรรค์ ปัตถะเมฆ
102. นายชาคริต นาควิเชียร
103. นายสุพจน์ สุอริยพงษ์
104. นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์
105. นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
106. นางอุดมลักษณ์ คาหาญ

แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการครูฯ จังหวัดมุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
แทน หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์มกุ ดาหาร
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดมุกดาหาร
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.กกล.รส.จว.มห.
แทน ผบ.นพค.24
แทน ผบ.หมู่เรือที่ 3 นรข.
รอง ผอ.รมน.จว.มห. (ท.)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน รองประธาน ก.ธ.จ.มุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
แทน หัวหน้าด่านป่าไม้มุกดาหาร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
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107.นางธงชัย โสดา
108. นายสมชาย เลาหพัชรินทร์
109.พ.ต.อ.ธนาศักดิ์ บุตรเนียร
110.นางบุญญสรณ์ บุญโสม
111.นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร
112.นายณัฐพล สุริยนต์

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดมุกดาหาร
ผกก.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
113.นางสาวธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี นักวิเทศสัมพันธ์ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร (ติดภารกิจ)
2. อัยการจังหวัดคุม้ ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจงั หวัดมุกดาหาร
3. หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ ๗๒
4. ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
5. ผู้อานวยการ คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
6. ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
7. ผู้อานวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร
8. ผู้อานวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
9. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
10. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
11. ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
12. ผกก.10 กองบังคับการตารวจน้า
13. หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มกุ ดาหาร
14. หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
15. หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
16. ผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
17. ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
18. นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
19. ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
20. สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
21. ป่าไม้จงั หวัดมุกดาหาร
22. ผอ.สานักบริหารพื้นทีอ่ นุรกั ษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
23. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มน้าฯ
24. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
25. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
26. นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
27. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
28. นายกสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
29. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร

๕

เริ่มประชุมเวลา

เวลา ๐๙.30 น. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธาน
การประชุมกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้

ก่อนการประชุม

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารแจ้งข้อราชการสาคัญให้แก่ประชาชน
(โดยการถ่ายทอดเสีย งสดทางสถานี วิท ยุกระจายเสียงแห่ งประเทศไทยจังหวั ด
มุ ก ดาหาร คลื่ น ความถี่ FM 99.25 MHz. และ AM.549 KHz ) (สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร)
เรีย 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) ขณะนี้รัฐบาลได้มีนโยบายให้ขับเคลื่อนการทางานในระดับพื้นที่ตามแนวทาง
ประชารัฐ โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงานที่มีหรือจะมีโครงการกิจกรรมลงดาเนินการใน
พื้นที่ระดับตาบล หมู่บ้าน ใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน โดยสนับสนุนให้ประชาชนใช้แนวทางวิถีไทย วิถีพอเพียง
2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3) การจั ด ท าบั ต รอนุ ญ าตแรงงานต่ า งด้ า วสั ญ ชาติ ลาว กั ม พู ช า เมี ย นมา
ณ ศูนย์ OSS จังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญชวนแรงงานต่างด้าว ผู้ประกอบและนายจ้าง
เข้ามาดาเนินการลงทะเบียนทาบัตรอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม
2561
4) กิจกรรมสาคัญของจังหวัดมุกดาหารประจาเดือนมีนาคม 2561 ดังนี้
1. กิจกรรมวันมาฆบูชา ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน มาฆบูชา
ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น. ทาบุญตักบาตร และเวลา 19.00 น.
พิธีทาวัตรเย็น ณ วัดศรีบุญเรือง อาเภอเมืองมุกดาหาร และเวลา 18.00 น. การจัด
กิจกรรมสัปดาห์มาฆบูชาอาเซียนสานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา วัดพระศรี
มหาโพธิ์ ตาบลหว้านใหญ่ อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
2. การออกหน่ ว ยบริ ก ารเคลื่ อ นที่ “หน่ ว ยบ าบั ด ทุ ก ข์ บ ารุงสุ ข สร้า ง
รอยยิ้ม ให้ ประชาชน” จั งหวัด มุ กดาหาร ครั้งที่ 6/2561 และออกหน่ วยแพทย์
เคลื่อนที่ พอ.สว. ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านสานแว้ หมู่ที่ 4 ตาบล
กกตูม อาเภอดงหลวง
3. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ วัดนิคมเกษตร อาเภอ
หว้านใหญ่

ประธาน

๖

4. กิจกรรม 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร จานวน 5 กิจกรรม ดังนี้
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
สถำนที่เปิดงำน
วันที่
1. บูรณะอุโบสถ วัดพระศรีมหาโพธิ์ วัดพระศรีมหาโพธิ์
1 มีนาคม 2561
บ้านหว้านใหญ่
บ.หว้านใหญ่ อ.หว้าน
ใหญ่
2. โฮมเหง้ า เผ่ า ภู ไ ท ไหว้ พ ระไกร ที่ว่าการ อ.หนองสูง 9 มีนาคม 2561
สรราช
3. Smart Kids 36 ปี มุ กด าห าร โรงเรียนบ้านสานแว้ 21 มีนาคม 2561
(ส่งเสริมการผลิตไข่เสริมไอโอดีน) อ.ดงหลวง
4.
5.

ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยว
๙ หมู่บ้าน
วิ่งมาราธอน คนมุ ก ฯ สุ ข ภาพดี
๓๖ ปี มุกดาหาร

บ.นาสโน ต.นาสะเม็ง 22 มีนาคม 2561
อ.ดอนตาล
สนามหน้าศาลากลาง 25 มีนาคม 2561
จังหวัด

หน่วยงำนรับผิดชอบ
- สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
- อ.หว้านใหญ่
- อ.หนองสูง
- ส น ง .ส า ธ า ร ณ สุ ข
จังหวัด
- สนง.สาธารณสุ ขอาเภอ
ดงหลวง
- ส น ง.พั ฒ น า ชุ ม ช น
จังหวัด
- สนง.การท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด

ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดี
ให้การต้อนรับนักเที่ยวและนักกีฬาที่เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งมาราธอนด้วย
พี่น้ องประชาชนสามารถรับ ทราบข้อมู ลข่าวสารต่ างๆ ได้จากผู้ว่าราชการ
จังหวัดมุกดาหาร ในรายการผู้ว่าพบประชาชน ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 06.10 –
07.00 น. ทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด มุกดาหาร คลื่น
ความถี่ FM 99.25 MHz. และ AM.549 KHz
พิธีการก่อนการประชุม
๑. พิ ธีมอบรางวั ลกองทุ นหมู่ บ้ านและชุ มชนเมื องดี เด่ น ระดั บจั งหวั ดมุ กดาหาร
ปี 2560 (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
จังหวัด มุกดาหารได้ดาเนินการคัด เลือกกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมือง
ดีเด่นระดับจังหวัด ประจาปี 25๖๐ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีผลการบริหารจัดการดีเด่น ให้เป็นต้นแบบของ
กองทุนหมู่บ้านอื่นๆ
เพื่อเป็นเกียรติ ขวัญและกาลัง ใจแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่น
ประจาปี 25๖๐ ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน
ในการมอบรางวัล ดังนี้
๑. รางวัลชนะเลิศ กองทุนหมู่บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๗ ตาบลหนองสูงใต้
อาเภอหนองสูง
๒. รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 1 กองทุ น หมู่ บ้ า นส้ ม ป่ อ ย หมู่ ที่ ๘
ตาบลนาสีนวน อาเภอเมืองมุกดาหาร

๗

๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กองทุนหมู่บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๖
ตาบลโพนงาม อาเภอคาชะอี
๔ . รางวั ล ก อ งทุ น ห มู่ บ้ าน แ ล ะ ชุ ม ช น เมื อ งดี เด่ น ระ ดั บ อ าเภ อ
จานวน ๔ รางวัล ดังนี้
1) กองทุนหมู่บ้านนาสะโน หมู่ที่ ๓ ตาบลนาสะเม็ง อาเภอดอนตาล
2) กองทุนหมู่บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๙ ตาบลนิคมคาสร้อย อาเภอนิคม
คาสร้อย
3) กองทุนหมู่บ้านนางนวล หมู่ที่ ๑๒ ตาบลดงหลวง อาเภอดงหลวง
๔) กองทุนหมู่บ้านดอน หมู่ที่ ๓ ตาบลบางทรายน้อย อาเภอหว้านใหญ่
2. พิธีมอบใบรับรองแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์ให้กลุ่มเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริม
การผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สานักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร)
จังหวัดมุ กดาหารได้ อนุ มั ติ โครงการส่ งเสริมการผลิ ตข้ าวอิ นทรีย์ จั งหวั ด
มุกดาหาร งบประมาณปี 2560 ให้สานักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดมุกดาหาร
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์
จังหวัดมุกดาหาร พื้นที่จานวน 3,000 ไร่ มีเกษตรเข้าร่วมโครงการ 412 คน โดย
พัฒนาองค์ความรู้แก่เกษตรกรให้สามารถเข้าใจหลักการและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องตาม
หลั กวิชาการผลิตข้าวอิ นทรีย์ จากวิทยากรผู้ เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้มีการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ให้กลุ่มเกษตรกร
ให้ได้รับการรับรองเป็นแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์ ซึ่ งสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
มุกดาหารได้ว่าจ้าง บริษั ท ห้ องปฎิบั ติกลาง(ประเทศไทย) จากัด เป็ นผู้ดาเนินการ
ตรวจรับรอง จานวน 10 กลุ่ม ผลปรากฏว่า มีกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการรับรองจานวน
9 กลุ่ม เกษตรกรที่ได้รับรอง จานวน 227 คน พื้นที่ 1,823 ไร่
เพื่อเป็นกาลังใจให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับรองว่าเป็นแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์
จึงขอเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบใบรับรองให้แก่ผู้แทนกลุ่มเกษตร ดังนี้
1) กลุ่มวิสาหกิจข้าวไทยทวีสุข
2) กลุ่มวิสาหกิจข้าวอินทรีย์บ้านหนองบัว
3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทาปุ๋ยชีวภาพบ้านม่วง
4) กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านคาพอก
5) กลุ่มวิสาหกิจข้าวอินทรีย์บ้านหนองหล่ม
6) กลุ่มวิสาหกิจข้าวอินทรีย์คาเตาเหล็ก
7) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านท่าไค้
8) กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านวงค์พระจันทร์
9) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์บ้านภู 1
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดมุกดาหาร
(1) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายไปดารงตาแหน่งจังหวัดอืน่

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 นางอัจรา เคียงวิมลรัตน์
2 นางจิรชั ติกานต์ ทัว่ ประโคน

ตาแหน่งเดิม
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์มุกดาหาร

ตาแหน่งใหม่
พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ
หัวหน้าสานักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์สรุ ินทร์

(2) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์
2

นางสาวศศิธร ปัญญาไว

3

นายยุทธนา ไพฑูรย์

4

นายไมตรี สายจันดา

มติที่ประชุม
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.

มติที่ประชุม

ตาแหน่งเดิม
หัวหน้ากลุ่มเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ สานักงาน
เลขานุการกรมประมง
พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี

ตาแหน่งใหม่
ประมงจังหวัดมุกดาหาร

พัฒนาการจังหวัด
มุกดาหาร
ผู้อานวยการกองแผนงาน
เจ้าพนักงานทีด่ ินจังหวัด
กรมทีด่ ิน
จังหวัดมุกดาหาร
นั ก วิ ช าการตรวจสอบบั ญ ชี หัวหน้าสานักงานตรวจ
ฝ่ายตรวจสอบและแนะนาด้าน บัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
ก า ร บั ญ ชี ที่ 1 ส า นั ก งา น
ต ร ว จ ส อ บ บั ญ ชี ส ห ก ร ณ์
สกลนคร

รับทราบ
๑.2 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงาน
ต่างๆ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕61 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/๒๕61 วันจันทร์ที่ 30 มกราคม ๒๕61
รายงานการประชุมมีจานวน 18 หน้า ฝ่ายเลขานุการได้เผยแพร่รายงานการ
ประชุมในเว็บไซต์จังหวัด www.mukdahan.go.th และได้จัดส่งรายงานการประชุม
ทาง E-mail : mukdahan_gov@hotmail.com แล้ว ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงาน
การประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/๒๕61 วันจันทร์ที่ 30 มกราคม ๒๕61

๙

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) การขั บเคลื่ อนการพั ฒนาประเทศตามโครงการไทยนิ ยม ยั่ งยื น จั งหวั ด
มุกดาหาร (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ผู้แทนปลัดจังหวัด
ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๑ ๖ มกราคม ๒ ๕๖๑ ให้ กระทรวงมห าดไทยร่ ว มกั บ กระทรวงการคลั ง
กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณา
การขับเคลื่อนการทางานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐโดยให้ ส่วนราชการ
หน่วยงานที่มีหรือจะมีโครงการ/กิจกรรมลงดาเนินการในพื้นที่ระดับตาบล หมู่บ้าน
ใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตาบลเป็นแกน
หลัก โดยจังหวัดมุกดาหารได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม
โครงการไทยนิ ย ม ยั่ ง ยื น ระดั บ จั ง หวั ด และแจ้ ง อ าเภอแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอาเภอ (จานวน ๗
อาเภอ) และทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับ
ต าบล (๕๓ ที ม = ๕๒ ต าบล + ๓๔ ชุ ม ชนของเทศบาลเมื อ งมุ ก ดาหาร) เพื่ อ
ขับเคลื่อนการด าเนิ น การตามโครงการไทยนิ ยม ยั่งยืน ในระดับ พื้ น ที่ จังหวัด ได้
กาหนดประชุมถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการปฏิบัตงิ านการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดมุกดาหาร (ครู ก.) ให้แก่คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ ระดับอาเภอ และทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล (ครู ข.) จานวนทั้งสิ้น ๗
อาเภอ มีผู้เข้าร่วมรับฟังฯ รวมจานวน ๕๕๐ คน เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เวลา ๑๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมพลอยพาเลซ อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด
มุ ก ดาหาร โดยมี น ายไพฑู ร ย์ รั ก ษ์ ป ระเทศ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
เป็นประธาน
ทั้ งนี้ ที ม ขั บ เคลื่ อ นฯ ระดั บ ต าบล (ครู ข.) เมื่ อ ได้ รับ ฟั งการถ่ ายทอด
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานดังกล่าวแล้ว จังหวัดฯ กาหนดให้ทีมขับเคลื่อนฯ
ระดับตาบล (ครู ข.) (๕๓ ทีม = ๕๒ ตาบล + ๓๔ ชุมชนของเทศบาลเมืองมุกดาหาร)
ลงพื้นที่จัดเวทีประชุมประชาคม อย่างน้อย ๔ ครั้ง โดยกาหนดลงพื้นที่จัดเวทีประชุม
ประชาคม ครั้งที่ ๑ (Kick Off) ตาบลละ ๑ หมู่บ้าน เมื่อ วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพัน ธ์
๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด กาหนดลงพื้นที่กากับ ติดตาม
ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล
มติที่ประชุม
รับทราบ
(2) การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
ผู้แทนคลังจังหวัด
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 กันยายน ๒๕60 เห็นชอบมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕
61 เพื่อให้ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยกาหนด

๑๐

เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
แยกรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่
1
2
3
4

รายการ
งบประจา
งบลงทุน
รวม

ลงทุน
(สะสม ณ สิ้นไตร
มาส)
เป้าหมาย (%)
21.11
43.11
65.11
88

งบประจา

ภาพรวม

(สะสม ณ สิ้นไตรมาส) (สะสม ณ สิ้นไตรมาส)
เป้าหมาย (%)
33
55
77
98.36

เป้าหมาย (%)
30.29
52.29
74.29
96

1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
%
ลาดับการ
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
เป้าหมาย
เบิกจ่าย
ไตรมาส 2
(ประเทศ)
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
618.16
421.17
68.13
55
35
1,421.63
384.52
27.05
43.11
40
2,039.79
805.69
39.50
52.29
54
2. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
งบประจา
งบลงทุน
รวม
มติที่ประชุม

เบิกจ่าย
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
58.45
14.97
25.61
148.16
2.45
1.65
206.61
17.42
8.43
รับทราบ

%
เป้าหมาย
ไตรมาส 2
55
43.11
52.29

ลาดับการ
เบิกจ่าย
(ประเทศ)
15
35
24

๑๑

ผู้แทนคลังจังหวัด

(2) การด าเนิ นการเกี่ ยวกั บบั ตรสวั สดิ การแห่ งรั ฐ (ส านั กงานคลั งจั งหวั ด
มุกดาหาร)
สรุปยอดผู้มารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 จังหวัดมุกดาหาร ดังนี้
หน่วยงาน

จานวนบัตร
ผู้มีสิทธิ

ธนาคาร ธ.ก.ส.
60,992
ธนาคารออมสิน
15,377
ธนาคารกรุงไทย
6,600
ส านั ก งานคลั ง จั ง หวั ด 1,828
มุกดาหาร
รวม
84,797

มติที่ประชุม

ผู้แทน นพ.สสจ.

ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 16 - 21 กุมภาพันธ์ 2561
จ่ายบัตร จ่ายบัตร
ร้อยละ
คงเหลือ
สะสม

57
22
1
1

59,305
14,384
6,225
1,729

97.23
93.54
94.31
94.58

1,687
993
375
99

81

81,643

96.28

3,154

ร้านธงฟ้าสมัครใจ
414

ติดตั้งแล้ว
188

รอติดตั้ง
226

ร้านธงฟ้าสมัครใจ
19
รับทราบ

ติดตั้งแล้ว
10

รอติดตั้ง
9

3.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
(1) การดาเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To
Be Number One (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
จังหวัดมุกดาหาร ได้ดาเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไปใน
จังหวัดมุกดาหาร ให้มีเป้าหมายชีวิต เป็นคนดี คนเก่ง เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
โดยมีการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในปีนี้ จังหวัด
มุ ก ดาหาร ได้ คั ด เลื อ กและ ส่ ง ผลงานจั ง หวั ด /ชมรม TO BE NUMBER ONE
เข้าประกวดในกิจกรรมการประกวดผลงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี 2561 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น ดังนี้
1) จังหวัด มุกดาหาร กลุ่มต้นแบบ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นจังหวัด
ต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2
2) ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
- บริษัท สหเรือง จากัด กลุ่มต้นแบบ รักษามาตรฐานแบบพร้อมเป็น
ต้นแบบระดับเพชร ปีที่ ๑
- บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) (สาขามุกดาหาร) กลุ่มดีเด่น

๑๒

มติที่ประชุม

พม.จ.

มติที่ประชุม

วัฒนธรรมจังหวัด

3) ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (กลุ่มดีเด่น)
- โรงเรียนมุกดาหาร
- โรงเรียนคาชะอีวิทยาคาร
- โรงเรียนดงหลวงวิทยา
4) ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจา/ทัณฑสถาน (กลุ่มดีเด่น)
- เรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
5) ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน (กลุ่มดีเด่น)
- ชุมชนบ้านพังคอง
- ชุมชนบ้านคาพอก
โดยการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE กาหนดให้มีผู้นาเสนอ
4 คน จังหวัดมุกดาหาร ขอกาหนดเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร แรงงานจังหวัดมุกดาหาร และนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ
(2) การขับเคลื่อนพัฒนาระบบแผนที่ทางสังคม (Social Map) (สานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร)
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร และ
หน่ ว ยงานในสังกัด กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ จังหวัด
มุกดาหาร (One Home) เริ่มดาเนินการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๓
กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๑ โดยได้ ส ารวจข้ อ มู ล ในพื้ น ที่ ๗ อ าเภอ ๕๒๖ หมู่ บ้ า น
๓๔ ชุมชน ทั้งนี้ โดยพิ จารณาคัด เลือกกลุ่มเป้ าหมายจากผู้ลงทะเบียนสวัสดิการ
แห่งรัฐ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. เป็นหลัก โดยเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมาย
ที่ตกหล่นในพื้นที่ จานวนผู้ประสบปัญหาของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ จานวน ๕,๕๗๕ ครอบครัว ๖,๙๔๐ ราย และกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ
ที่ตกหล่น จานวน 532 คน พบผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ต้องให้ความช่วยเหลือ
เร่งด่วน ดังนี้
๑) เด็ก ๐-๕ ปี
จานวน ๑๒ ราย
๒) ผู้สูงอายุ
จานวน ๓๙ ราย
๓) คนพิการ
จานวน ๑๕ ราย
รับทราบ
(1) การจั ด งานสั ป ดาห์ ม าฆบู ช าอาเซี ย น สานสั ม พั น ธไมตรี ใ นมิ ติ
พระพุทธศาสนา จังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และการจัด
งานสั ป ดาห์ ส่ ง เสริ ม พระพุ ท ธศาสนาเนื่ อ งในเทศกาลมาฆบู ช า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร โดยส านั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด มุ ก ดาหารขอ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชนเข้าร่วม
กิ จ กรรมโครงการจั ด งานสั ป ดาห์ ม าฆบู ช าอาเซี ย น สานสั ม พั น ธไมตรี ใ นมิ ติ

๑๓

มติที่ประชุม

พระพุทธศาสนา จังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วัดพระศรี
มหาโพธิ์ ตาบลหว้านใหญ่ อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ตามกาหนดการ ดังนี้
วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น.
ผู้แทนภาคราชการและผู้แทนคณะสงฆ์องค์การ
พระพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว
แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ข้าราชการ ภาคเอกชน เครือข่าย
วัฒนธรรม นักเรียน นักศึกษาและประชาชน
พร้อมกัน ณ วัดพระศรีมหาโพธิ์ ตาบลหว้านใหญ่
อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
เวลา ๑๘.๐๐ น.
พิธีเปิด
- วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงาน
- ประธานพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
- ประธานสงฆ์ให้ศีล ผู้ร่วมพิธีรับศีลร่วมกัน
- เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร
- ประธานพิธี จุดเทียนส่องธรรม
- เจ้าหน้าที่อาราธนาธรรม
- พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
- ประธานพิธีและผู้มีเกียรติ ถวายกัณฑ์เทศน์และ
จตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- ประธานพิธี กรวดน้า/รับพร
- พระสงฆ์ นากล่าวคาบูชาถวายดอกไม้ ธูปเทียน
- ประธานพิธีและพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธี
เวลา ๒๒.๐๙ น.
- ปฏิบัติธรรม ตลอดทั้งคืน
วันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๗.๐๐ น.
- พิธีทาบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้า
แด่พระภิกษุสามเณร ณ วัดพระศรีมหาโพธิ์
ตาบลหว้านใหญ่ อาเภอหว้านใหญ่
หมายเหตุ การแต่งกาย : แต่งกายด้วยผ้าไทยสีขาว/สีอ่อน ชุดการปฏิบัติธรรม
รับทราบ
๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)
(1) สรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี (พอ.สว.) และการดาเนินโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้าง
รอยยิ้ ม ให้ ป ระชาชน” ครั้งที่ 5 ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (ที่ ท าการ
ปกครองจังหวัดมุกดาหาร)

๑๔

ปลัดจังหวัด

มติที่ประชุม
สถิติจังหวัด

มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

มติที่ประชุม

จังหวัดมุกดาหาร ได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการ “หน่วยบาบัด
ทุ กข์ บ ารุ งสุ ข สร้ างรอยยิ้ ม ให้ ป ระชาชน”จั งหวั ด มุ กดาหาร ครั้ งที่ 5 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 โดยบู รณาการร่ วมกั บหน่ วยแพทย์ อาสาสมเด็ จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบ้าน
หนองนกเขียน หมู่ที่ 4 ตาบลร่มเกล้า อาเภอนิคมคาสร้อย ในการออกหน่วยบริการ
เคลื่อนที่ฯ ในครั้งนี้ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเคลื่อนที่
พอ.สว. ได้ออกมาปฏิบัติงานการบริการด้านสุขภาพ ในด้านการตรวจรักษาโรคทั่วไป
การบริการทันตกรรม การบริการการแพทย์แผนไทย การให้ความรู้ด้านสุขภาพให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐของจังหวัด เหล่ากาชาด
จังหวัด และอาเภอ ตลอดจนภาคเอกชน ได้นาบริการมาร่วมให้บริการประชาชนในพื้นที่
จ านวน 44 หน่ วย ตลอดทั้ งรับฟั งความคิ ดเห็ น การเสนอปั ญหาของชุ มชนต่ างๆ
ในพื้นที่ และพร้อมมอบสิ่งของที่จาเป็นแก่ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดมุกดาหารกาหนดออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัดทุกข์
บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 6 และออกหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ พอ.สว. ในพื้นที่อาเภอดงหลวง ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียน
บ้านสานแว้ หมู่ที่ 4 ตาบลกกตูม อาเภอดงหลวง
รับทราบ
(2) สถิติที่สาคัญเพื่อการพัฒนาจังหวัด (สานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร)
สานั กงานสถิติ จังหวัดมุ กดาหารขอน าเสนอข้ อมู ลสถิ ติ ที่ ส าคั ญเพื่ อการ
พัฒนาจังหวัด ดังนี้
1. สถานการณ์ทางด้านสาธารณสุข 2559
2. สถิติประชากรปี 2560
รับทราบ
(3) รายงานภาวะเศรษฐกิ จ การคลั งจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เดื อ นมกราคม
2561 (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหารในเดือนมกราคม 2561 ภาพรวม
บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร มีสัญญาณหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน โดยหดตัวจากภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาคการบริโภค
ภาคเอกชน ในขณะที่ ก ารค้ า ชายแดน และการลงทุ น ภาคเอกชน ชะลอตั ว
สาหรับการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจังหวัด
อยู่ในเกณฑ์ดี การจ้างงานเพิ่มขึ้น สาหรับเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร ปี 2560 คาด
ว่าจะชะลอตัวในอัตราร้อยละ 5.67 ตามการชะลอตัวของด้านการผลิต จากภาค
เกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่ภาคบริการยังขยายตัวได้ดี สาหรับด้าน
การใช้จ่ายชะลอตัวจากการลงทุนภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐและการค้าชายแดน
ในขณะที่ ก ารบริ โภคภาคเอกชน ยั งขยายตั ว ได้ ดี และใน ปี 2561 คาดว่ าจะ
ขยายตัวร้อยละ 5.85 จากด้านการใช้จ่าย เป็นสาคัญ
รับทราบ

๑๕

มติที่ประชุม

๓.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) สรุ ป ประเด็ น จากรายการ “ศาสตร์ พ ระราชา สู่ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ”
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (สานักงานจังหวัด มุกดาหาร) รายละเอียดดูได้ที่
เว็บไซต์ http://www.thaigov.go.th
(2) สรุปมติคณะรัฐมนตรี ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร) รายละเอียดดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaigov.go.th
(3) สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ 2561 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(4) ดั ช นี ร าคาผู้ บ ริ โ ภคจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ประจ าเดื อ นมกราคม 2561
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(5) สรุ ป สภาวะการค้ า ชายแดนไทยกั บ สปป.ลาว ด้ า นจั งหวั ด มุ ก ดาหาร
ประจาเดือนมกราคม 2561 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(6) สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประจาเดือน มกราคม 2561
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
(7) การคาดหมายลักษณะอากาศประจาถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเดือน
มีนาคม ๒๕๖1 (สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
5.1 ปฏิทินงานสาคัญประจาเดือนมกราคม 2561

ประธาน
ที่
1

วัน/เดือน/ปี/เวลา
1 มีนาคม 2561
เวลา 07.00 น.
เวลา 19.00 น.

กิจกรรม

สถานที่
หน่วยงาน
วันมาฆบูชา
วัด ศรีบุ ญ เรือ ง อาเภอเมื อ ง สานักงาน
- พิธีบาเพ็ญกุศล ตักบาตร
มุกดาหาร
พระพุทธศาสนา
- พิ ธี ท าวั ต รเย็ น ฟั ง พระธรรมเทศนา
จังหวัด
และเวียนเทียน

2

1 มีนาคม 2561
เวลา 18.00 น.

3

2 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 น.

การจั ด งานสั ป ดาห์ ม าฆบู ช าอาเซี ย น
สานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา
จังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
- พิ ธี ถ ว า ย พ ร ะ ร า ช สั ก ก า ร ะ แ ด่
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ
พลอดุล ยเดช “พระบิดาแห่ งมาตรฐาน
การช่างไทย”

- วัดพระศรีมหาโพธิ์ ตาบล
หว้านใหญ่ อาเภอหว้านใหญ่
(แต่งกาย : ชุดสี ขาว/สี อ่อน
หรือชุดปฏิบัติธรรม)
- ห้องแก้วมุกดา ศาลากลาง
จังหวัดมุกดาหาร
(การแต่ งกาย : เครื่ อ งแบบ
ปกติขาว )

- สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
- สานักงานพัฒนา
ฝีมือแรงงานจังหวัด

๑๖
ที่
4

วัน/เดือน/ปี/เวลา
กิจกรรม
21 มีนาคม 2561 - ออกหน่ ว ยบริ ก ารเคลื่ อ นที่ “หน่ ว ย
เวลา 08.00 -12.00 น. 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
6/2561
- ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พื้นที่
อาเภอดงหลวง
5 28 มีนาคม 2561 พิ ธี เจริ ญ พระพุ ทธมนต์ เฉลิ มพระเกี ยรติ
เวลา 16.00 น.
สมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั วมหาวชิ ราลงกรณ
บดิ น ทรเทพยวรางกูร และสมเด็ จพระ
น างเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พ ระบ รม ราชิ นี น าถ
ในรัชกาลที่ ๙ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
6 29 มีนาคม 2561
เวลา 08.00 น.
- ประชุ ม นายอ าเภอและหั ว หน้ า ส่ ว น
ราชการกระทรวงมหาดไทย
เวลา 09.30 น.
7

31 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 น.

มติที่ประชุม

หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านสานแว้ หมู่ที่ - ที่ทาการปกครอง
4 ต าบล กกตู ม อ าเภอดง จังหวัด
หลวง
- สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
วั ด นิ ค ม เก ษ ต ร อ า เภ อ สานักงาน
หว้านใหญ่
พระพุทธศาสนา
จังหวัดมุกดาหาร

- ห้ อ งประชุ ม แก่ ง กะเบา - ที่ทาการปกครอง
ชั้ น 3 ศาลากลางจั ง ห วั ด จังหวัด
มุกดาหาร
- ประชุ มกรมการจั งหวั ดมุ กดาหาร และ - ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 - สานักงานจังหวัด
หั วหน้ าส่ วนราชการประจ าจั งหวั ด ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
มุกดาหาร ครั้งที่ 2/๒๕61
- พิ ธี ถ วายราชสั ก การะ “วั น ที่ ระลึ ก ห้ อ งแก้ ว มุ ก ดา ศาลากลาง - สานักงานจังหวัด
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระ จังหวัดมุกดาหาร
มหาเจษฎาราชเจ้ า ” และการจั ด งาน (การแต่ งกาย : เครื่ อ งแบบ
“วันข้าราชการพลเรือน” ประจาปี ๒๕๖๐ ปกติขาว )

รับทราบ
5.2 การขั บ เคลื่ อ นวาระจั ง หวั ด 36 กิ จ กรรม 36 ปี จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ประจาเดือนมีนาคม 2561

ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
ที่
1. บูรณะอุโบสถ วัดพระศรีมหาโพธิ์
บ้านหว้านใหญ่
2. โฮมเหง้ า เผ่ า ภู ไ ท ไหว้ พ ระไกร
สรราช
3. Smart Kids 36 ปี มุ กด าห าร
(ส่งเสริมการผลิตไข่เสริมไอโอดีน)
4.

สถานที่

สถำนที่เปิดงำน
วัดพระศรีมหาโพธิ์
บ.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่
ที่ว่าการ อ.หนองสูง

วันที่

1 มีนาคม
2561
9 มีนาคม
2561
โรงเรียนบ้านสานแว้ อ.ดงหลวง 21 มีนาคม
2561

ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยว บ.นาสโน ต.นาสะเม็ง
๙ หมู่บ้าน
อ.ดอนตาล

หน่วยงำนรับผิดชอบ
- สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
- อ.หว้านใหญ่
- อ.หนองสูง

- ส น ง .ส า ธ า ร ณ สุ ข
จังหวัด
- สนง.สาธารณสุ ขอาเภอ
ดงหลวง
22 มีนาคม - ส น ง.พั ฒ น า ชุ ม ช น
2561
จังหวัด

๑๗
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
สถำนที่เปิดงำน
ที่
5. วิ่งมาราธอน คนมุ ก ฯ สุ ข ภาพดี โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
๓๖ ปี มุกดาหาร

วันที่

หน่วยงำนรับผิดชอบ

25 มีนาคม - สนง.การท่องเที่ยวและ
2561
กีฬาจังหวัด

หน.สนจ.

5.3 กาหนดการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหารครั้งที่ 3/๒๕61
กาหนดการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ครั้ ง ที่ 3/๒ ๕61 วั น พฤหั ส บดี ที่ 29 มี น าคม ๒ ๕6 1
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑2.๐๐ น.
ลงชื่อ

ธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี
(นางสาวธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี)
นักวิเทศสัมพันธ์
ผู้จดรายงานการประชุม

