รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 3/๒๕61
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชัน้ 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายปานทอง สระคูพันธ์
รองผู้วา่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นางสาวฝันชนก ทับทิมทอง
แทน อัยการจังหวัดมุกดาหาร
4. นายรัชพล คงศรียาตรา
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
5. ร.ต.อ.มนตรี ทุมนัส
อัยการจังหวัดคุม้ ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจงั หวัดมุกดาหาร
6. นายสันธาน สร้อยสาโรง
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
7. นายอนุรตั น์ ธรรมประจาจิต
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
8. นางสาวศศิธร ปัญญาไว
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
9. นายยุทธนา ไพฑูรย์
เจ้าพนักงานทีด่ ินจังหวัดมุกดาหาร
10. นายภพ ภูสมปอง
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
11. นายสัญญ์ธวัชชร์ ริว้ เหลือง
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
12. นายธนาคม ไหลเจริญกิจ
แทน ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
13. นายกนก ศรีวิชัยนันท์
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
14. นายพรชัย พุดซ้อน
นายอาเภอคาชะอี
15. นายประสิทธิชัย สุวรรณศรี
แทน นายอาเภอดอนตาล
16. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
17. นายปิติณัช นิธศิ ธานี
นายอาเภอหว้านใหญ่
18. นายสมพงษ์ คุม้ สุวรรณ
นายอาเภอหนองสูง
19. นางสาวบุญเตรียม คาถา
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
20. นายอาพล สุดนิคม
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมภิ าคสาขามุกดาหาร
21. นางศุภลักษณ์ ศรุตริ ัตน์วรกุล
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
22. นายอารักษ์ ส่องแสง
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
23. นางอรุณี ศรีประจันทร์
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
24. นางสาวสุกัลยา แก้วสม
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
25. นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
26. นายจักราวุธ จุฑาสงฆ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
27. นายบัญชา ผลานุวงษ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
28. นายชิดชัย อาจวิชัย
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ ๗๒
29. นายอุทนิ สุทธิสาร
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
30. นายเกียรติศักดิ์ พุฒพันธุ์
ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดมุกดาหาร
31. นางวรจิตร์ ปัญญาดี
คลังจังหวัดมุกดาหาร
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32. นางปุญชรัสม์ สินศักดิ์ชัย
33. นายพยุง บุญสมสุวรรณ
34. นางสาวชัชชฎา ประทุมทิพย์
35. นายประพันธ์ จันทร์ไทยศรี
36. นางสาวณริศา ศรีเวระ
37. นายสุชาติ เฉโญธรรม
38. นายสมศักดิ์ ยุทธโอภาส
39. ว่าทีร่ .ต.พิเชษฐ์ แก้วจินดา
40. นายวิวฒ
ั นชัย วรโรจน์พลาธิป

ธนารักษ์พื้นที่มกุ ดาหาร
สรรพสามิตพื้นที่มกุ ดาหาร
สรรพากรพืน้ ที่มุกดาหาร
นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
ผู้อานวยการ คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
ผูอ้ านวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
ผูอ้ านวยการสานักงานบังคับคดีจงั หวัดมุกดาหาร
41. นายชัชวาล ราชขันธ์
ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
42. พล.ต.ต.อภิชติ เทียนเพิ่มพูล
ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
43. พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 234
44. พ.ต.ท.จตุพร เนวะมาตร์
แทน ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
45. พ.ต.ต.อัครเดช ภูทอง
แทน ผกก.10 กองบังคับการตารวจน้า
46. พ.ต.อ.เกียรติศกั ดิ์ บารุงสวัสดิ์ ผกก.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร
47. พ.ต.ท.จิรวิทย์ ปานยิ้ม
แทน ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร
48. นางทิพวัลย์ พิมพ์มาศ
แทน เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดมุกดาหาร
49. นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
50. นายชูยศ เชาว์ศิรกิ ุล
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
51. นางสุมามาลย์ สายชมภู
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
52. นายกมล ปภุสโร
แทน สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
53. นางสาวอุทัยวรรณ ประทีป
ปฏิรูปทีด่ ินจังหวัดมุกดาหาร
54. นายไมตรี สายจันดา
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จงั หวัดมุกดาหาร
55. นายสัมพันธ์ เตือนศิรริ ัตน์
ผูอ้ านวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
56. นายอุทัย ศรีทานันท์
แทน ผูอ้ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
57. นายบุญส่ง ชืน่ ตา
ผูอ้ านวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ ินมุกดาหาร
58. นายสมพร อาษาดี
แทน ผูอ้ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดมุกดาหาร
59. นายรุ่งเรือง ลุง้ บ้าน
ผูอ้ านวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
60. น.ส.ฐิติรตั น์ แสนสุข
หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
61. นายอุดร ลุนบุตร
แทน ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
62. นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
63. นายพิทักษ์ เมืองโคตร
ผู้อานวยการอุตนุ ิยมวิทยามุกดาหาร
64. นายชัชวาล พละศรี
แทน โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
65. นายวีระชาย ทองโพธิ์
แทน หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
66. นายวสันต์ นิสัยมัน่
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
67. นายรัฐศาสตร์ กองสินแก้ว
แทน ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
68. นายมารุต อุปนิสากร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
69. นายสนิท อาษาธง
แทน ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
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70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

นางคาปอน โล่ท์เงิน
นายพิศิษฐ์ พลแก้ว
นางพัชรพร สุวรรณไตรย์
นายชัยกร จันทร์ศรี
นางสาวรุง่ นภา คันทสร
นายสนอง แสนเสร็จ
นายเรือง สุพร
นางยุภา สุขทองสา
นายไกรสร แจ่มหอม
นายอนน บุญกระสาน
นายเดชา แสงสุวรรณ
81. นางสาวจริยา ถานัน
82. นายสุหฤทธิ์ ชาญวนังกูร
83. นางสาวศรุดา นรสิงห์
84. ร.ท.จารัส บุญกูร
85. พ.อ.สุดใจ แพงพรมมา
86. พ.อ.ตระกูล ตระกูลสม
87. น.ต.ประวิทย์ โชนุพันธ์
88. พ.อ.พรเทพ ชิ้นสุวรรณ
89. นายพิพัฒน์ เพชรสังหาร
90. นายทองอินทร์ อันอาม
91. นายสุรพร ผิวงาม
92. นายกานต์ สุวรรณพันธ์
93. นางศิรัชญา ครุฑอรัญ
94. นายสุรจิตต์ จันทรสาขา
95. นายพรพณา แสงการุณ
96. นางสาวบงกช สัจจานิตย์
97. นางสาวพัชรินทร์ กุลสาร
98. นางสาวจริญญา วันทาวงศ์
99. นางพุทธา กลางประพันธ์
100. นายสุรเดช อัคราช
101. นางศิริพร เศษแสงศรี
102. นายมณเฑียร วิริยะพันธุ์
103. นายชาคริต นาควิเชียร
104. นายบุญรู้ บุตรดีวงศ์
105. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์
106. นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
107. นายสมยศ ชาญจึงถาวร

แทน ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยฯ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมกุ ดาหาร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการครูฯ จังหวัดมุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.กกล.รส.จว.มห
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร

แทน ผบ.นพค.24
แทน ผบ.หมู่เรือที่ 3 นรข.
รอง ผอ.รมน.จว.มห. (ท.)
แทน ประชาสัมพันธ์จงั หวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน รองประธาน ก.ธ.จ.มุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
แทน หัวหน้าด่านป่าไม้มุกดาหาร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
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108. นางวิลาวรรณ ศรีสิทธิ์
แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
109. นายสมชาย เลาหพัชรินทร์
ผูจ้ ัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดมุกดาหาร
110. นางบุญญสรณ์ บุญโสม
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมุกดาหาร
111. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร ผู้อานวยการกลุม่ งานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
112. นายณัฐพล สุริยนต์
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
113.นางสาวธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี นักวิเทศสัมพันธ์ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้ไม่มาประชุม
1. รองผู้วา่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์) (ติดภารกิจ)
2. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร (ติดภารกิจ)
3. นายอาเภอดงหลวง
4. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
5. หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
6. ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
7. ผู้อานวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร
8. ผู้อานวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
9. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
10. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
11. หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มกุ ดาหาร
12. หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
13. หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
14. หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
15. ผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
16. ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
17. ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
18. ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
19. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
20. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
21. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
22. ป่าไม้จงั หวัดมุกดาหาร
23. ผอ.สานักบริหารพื้นทีอ่ นุรกั ษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
24. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มน้าฯ
25. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
26. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
27. นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
28. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
29. นายกสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
30. 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) การลงพื้นที่จัดเวทีประชุมประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
2) การเตรียมความพร้อมรับภัยแล้งในช่วงฤดูร้อน
3) เทศกาลสงกรานต์ ประจาปี 2561 การลดอุบัติเหตุทางถนนระหว่างวันที่
11 - 17 เมษายน 2561 จั งหวั ด มี ม าตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานเพื่ อ
ลดจานวนผู้ถูกดาเนินคดีดื่มสุราแล้วขับขี่ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกาหนด ตัดหน้า
กระชั้นชิด ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และไม่สวมหมวกนิรภัย
4) สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า
5) การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน” จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 6/2561 และออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านสานแว้ หมู่ที่ 4 ตาบล กกตูม อาเภอ
ดงหลวง ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐของจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด และอาเภอ
ตลอดจนภาคเอกชน ได้น าบริการมาร่วมให้บริก ารประชาชนในพื้นที่ จานวน 45
หน่ วย ตลอดทั้งรับฟังความคิดเห็น การเสนอปัญ หาของชุมชนต่างๆ ในพื้น ที่ และ
พร้อมมอบสิ่งของที่จาเป็นแก่ประชาชนในพื้นที่ และกาหนดออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
“หน่ ว ยบ าบั ด ทุ ก ข์ บ ารุงสุ ข สร้างรอยยิ้ ม ให้ ป ระชาชน” จังหวัด มุ ก ดาหาร ครั้งที่
7/2561 และออกหน่ ว ยแพทย์ เคลื่ อ นที่ พอ.สว. ในวั น ที่ 19 เมษายน 2561
ณ โรงเรียนบ้านนาทาม บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตาบลป่าไร่ อาเภอดอนตาล
6) กิจกรรม 36 ปี จังหวัดมุกดาหารประจาเดือนเมษายน 2561 ดังนี้

ประธาน

ลำดับ

1.
2.
3.
4.

วันที่

โครงกำร/กิจกรรม

สถำนที่เปิดงำน

ติ ด ตั้ ง ระบบกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด ตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
(CCTV) จังหวัดมุกดาหาร
5 - 9 เม.ย.61 สินค้าดี 36 ปี มุกดาหาร
สนามหน้าศาลากลางจังหวัด
มุกดาหาร
5 เม.ย.61 ยกระดั บ และพั ฒ นาสิ น ค้ า สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท าง สนามหน้าศาลากลางจังหวัด
ภูมิศาสตร์ (GI QR Code)
มุกดาหาร
5 เม.ย.61 ประกวดโคสวยงาม
สนามหน้าศาลากลางจังหวัด
มุกดาหาร
๓ เม.ย.61

๖

5.
6.
7.
8.

11 เม.ย.61

ยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยก
ขนาดใหญ่ (แยกชลประทาน – แยกศูนย์
หม่อนไหม)
12 เม.ย.61
ปรับปรุงภูมิทัศน์แก่งกะเบา
12 - 13 เม.ย. สงกรานต์วิถีพุทธ 4 แผ่นดินอินโดจีน
61
18 เม.ย.61
สู บ น้ า พ ลั งงา น แ ส งอ า ทิ ต ย์ เพื่ อ
การเกษตรอย่างยั่งยืน

แยกชลป ระท าน อ.เมื อ ง
มุกดาหาร
แก่งกะเบา อ.หว้านใหญ่
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
หนองนาบึง อ.เมืองมุกดาหาร
บ้านกกแดง หมู่ที่ 1 ต.กกแดง
อ.นิคม คาสร้อย

พี่น้ องประชาชนสามารถรับ ทราบข้ อมู 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. พิธีมอบช่อดอกไม้เป็นขวัญกาลังใจให้อาสาสมัครดีเด่นของจังหวัดมุกดาหาร เนื่อง
ในวั น สั งคมสงเคราะห์ แห่ งชาติ และวั น อาสาสมั ครไทย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐
(สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร)
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กาหนดให้
วันที่ ๒๑ ตุลาคมของทุกปี เป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย
เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดย
จัด พิธีมอบโล่ป ระกาศเกียรติคุณ อาสาสมัครดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๐ ตามมติการ
ประชุมคณะอนุ กรรมการคัดเลือกอาสาสมัค รดีเด่น และองค์การที่มีกิจกรรมทาง
สั ง คมดี เด่ น ซึ่ ง คั ด เลื อ กจากผู้ ที่ มี ผ ลงานเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ในการปฏิ บั ติ ง านด้ า น
อาสาสมัคร เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี สมควร
ถื อ เป็ น ตั ว อย่ างและแบบฉบั บ ได้ เป็ น อาสาสมั ค รที่ ป ฏิ บั ติ ง านอย่ างต่ อ เนื่ อ งใน
หน่วยงาน อย่างน้อย ๒ ปี จังหวัดมุกดาหารได้คัดเลือก นายพลเอก วัฒนดิลก อายุ
๖๓ ปี ซึ่งเป็นอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานร่วมกับหลายหน่วยงาน โดยเป็นอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อ.พ.ม.) อาสาสมัครคุมประพฤติ (อ.ส.ค.)
อาสาสมัครประชาสัมพั นธ์ป ระจาหมู่บ้ านและชุม ชน อาสาสมัค รสมั ชชาสุขภาพ
แห่ งชาติ จังหวัด มุ ก ดาหาร มาตั้ งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ร่วมทั้ งเป็ น กรรมการและ
อนุกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดมุกดาหาร เมื่อ
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์
เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่บอลรูม อาคาร
ชาเลนเจอร์ ศูน ย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมื องทองธานี จังหวัด
นนทบุรี
จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ า นผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร มอบช่ อ ดอกไม้
เพื่อแสดงความยินดี
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2. พิ ธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนตั วแทนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนั กเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร)
ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน ก าหนดให้ มี การจั ด งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน โดยมีเจตนารมณ์ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจาอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียน
วิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศ และรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด
อั น จะเป็ น รากฐานส าคั ญ ในการประกอบอาชี พ ในอนาคต เป็ นเวที ให้ นั กเรี ยนได้
แสดงออกถึงความรู้ความสามารถซึ่งนับเป็นผลสาเร็จของการจัดการศึกษาและเผยแพร่
ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน โดยการจัดงานได้เปลี่ยนรูปแบบ
วิ ธี การจั ด การแข่ งขั นเพื่ อให้ สอดคล้ องกั บ นโยบายและบริ บทการจั ด การศึ กษาที่
เปลี่ยนไปทุกปี การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษามุ กดาหาร ได้ เป็ นตั วแทนระดั บภู มิ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ จานวน 14 กิจกรรม ซึ่งในกิจกรรม
การแข่งขันครั้งนี้ มีนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ 1 กิจกรรม ได้แก่ เด็กหญิง
สุพรรณษา วงศ์แสง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนชุมชนบ้านบางทราย
น้ อยกิ จกรรม “การแข่ งขั นขั บร้ องเพลงพระราชนิ พนธ์ ประเภทหญิ ง ป.1-ป.6”
ฝึกสอนโดย นายสมใจ ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย จึงขอเรียนเชิญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมอบเกียรติบัตร เงินรางวัลและให้โอวาทแก่นักเรียนและ
ครูผู้ฝึกสอน ตามลาดับ
3. พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ
เป็นสุข พ.ศ.2560 ระดับประเทศ (โรงพยาบาลมุกดาหาร)
โรงพยาบาลมุ กดาหาร ร่ วมกั บ ส านั กงานสาธารณสุ ขจั งหวั ดมุ กดาหาร
ได้ดาเนินโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข พ.ศ.2560
ภายใต้นโยบายลดโรค เพิ่มสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัย
ทางานมีสุขภาพกายและจิตที่ดี ลดการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ และเพิ่มความปลอดภัย
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งจาก
ภาครั ฐและเอกชน ได้ แก่ ส านั กงานสวั สดิ การคุ้ มครองแรงงานจั งหวั ด มุ กดาหาร
สานักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร / สานักงานควบคุมและป้องกันโรค เขต 10
จังหวัดอุบลราชธานี โดยยึดกรอบแนวคิด Healthy Workplace ของ WHO ๒๐๐๘
และเกณฑ์ การประเมิ น “สถานที่ ท างานน่ าอยู่ น่ าท างาน” (Healthy Workplace)
ปรากฏผลการตรวจการประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
ระดั บ ประเทศประจ าปี 2560 ที่ ผ่ านการประเมิ น 3 แห่ ง ขอเชิ ญ ผู้ แทนสถาน
ประกอบการเข้ารับโล่จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ตามลาดับ คือ
1. สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภั ย กายใจเป็นสุข ระดั บประเทศ
ในระดับดีเด่น(โล่ทอง) ประจาปี 2560 ได้แก่ บริษัท สหเรือง จากัด สาขามุกดาหาร
2. สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภั ย กายใจเป็นสุข ระดั บประเทศ
ในระดับดี (โล่เงิน) ประจาปี 2560 ได้แก่
- บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สาขามุกดาหาร

๘

- บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จากัด สาขามุกดาหาร
4. พิธีมอบเหรียญเงินและเกียรติบัตรการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27
(สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร)
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27
เพื่อส่งเสริมการพัฒนากาลังแรงงานของประเทศให้มีความก้า วหน้าเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ ทาให้เกิดความเชื่อถือแก่นักลงทุนด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจ
บริการ ทั้งในและต่างประเทศพร้อมที่จะเข้ามาลงทุนส่งผลให้ประเทศ มีความมั่ง
คั่งแข็งแกร่งในเชิงเศรษฐกิจ สามารถประยุกต์ใช้รูปแบบ เนื้อหา นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี ตามมาตรฐานสากล โดย นายณั ฐพงษ์ ค ามุ งคุ ณ นั กศึ กษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี
มุกดาหาร ตัวแทนจังหวัดมุกดาหาร ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ สาขา
เทคโนโลยียานยนต์ จึงขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมอบเหรียญเงิน
และเกียรติบัตรให้บุคคลดังกล่าว
5. พิธีมอบใบประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจ (ตารวจภูธร
จังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.ดอนตาล ได้พบ
เรือต้องสงสัยแล่นมาจากฝั่ง สปป.ลาว มาจอดที่ริมนาโขงฝั่งไทย และได้มีรถยนต์มา
จอดที่บริเวณดังกล่าว คนในรถได้ลงมารับเอาสิ่งของจากคนในเรือน่าเชื่อว่าจะเป็นการ
ส่งมอบยาเสพติดจึงโทรศัพท์รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ จากนั้น ได้ร่วมกันติดตามรถ
ต้ องสงสั ยมาถึ ง ตลาดสดเทศบาลดอนตาล พ.ต.อ.กั นตพั ฒน์ ภาคธรรม ผกก.สภ.
ดอนตาล กับพวกที่ไล่ติดตามมา จึงแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตารวจขอทาการตรวจค้นรถ
พบยาบ้า จานวน 5,989 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ใต้เบาะนั่งภายในรถจึงแจ้งข้อกล่าวหา และ
ทาการจับกุม นายสมปราชญ์ เขียวอ้วน คนขับรถ และนายประยงค์ พวงภู่ คนนั่งข้าง
คนขับ นาผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง พนักงานสอบสวน สภ.ดอนตาล ดาเนินคดี
และเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.กกตูม ได้ตั้งจุดตรวจ
จุดสกัด ที่ถนนเปรมพัฒนาพบรถต้องสงสัยขับหลบหนีจุดตรวจ เจ้าหน้าที่ตารวจจึงได้
ขับรถไล่ ติดตามจนสามารถจั บกุมตั ว นายพรชัย ดวงปากดี พร้อมยาบ้ า จานวน
๑๐,๐๐๐ เม็ด และได้ทาการสืบสวนขยายผลไปทาการจับกุมตัว นายศุภกร สิมปรีดี
และนายพงษ์พัฒน์ พิมล ที่นัดมารับยาบ้าในพื้นที่ ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จว.สกลนคร นา
ตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.กกตูม ดาเนินคดี
ตารวจภู ธรจังหวัดมุ กดาหาร พิ จารณาแล้ วเห็ นว่า การปฏิ บั ติ หน้ าที่ ของ
เจ้าหน้าที่ตารวจชุดจับกุมดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ด้วย
ความตั้งใจจริง มีปฏิภาณไหวพริบ เป็นแบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ สมควรได้รับ
การยกย่องชมเชย และได้รับประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ โดยมีรายชื่อเจ้าหน้าที่ตารวจชุดจับกุม ดังนี้

๙

1) พันตารวจเอก กันตพัฒน์ ภาคธรรม ผู้กากับการ สถานีตารวจภูธรดอนตาล
2) พันตารวจโท ถาวร ชัยหงส์ษา รองผู้กากับการ (สอบสวน) สถานีตารวจภูธร
ดอนตาล
3) ดาบต ารวจ สมโพด สกุ ลไทย ผู้ บั งคั บหมู่ งานป้ องกั นปราบปราม สถานี
ตารวจภูธรดอนตาล
4) ดาบตารวจ ประสาทพร วารีใส ผู้บังคับหมู่ งานป้องกันปราบปราม สถานี
ตารวจภูธรดอนตาล
5) ร้อยต ารวจเอก อดิศั กดิ์ ศรีจั นดา รองสารวัตรป้ องกันปราบปราม สถานี
ตารวจภูธรกกตูม
6) ดาบตารวจ วิชิต วรสาร ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม สถานีตารวจภูธร
กกตูม
7) สิ บต ารวจโท ทวี ศั กดิ์ ใจช่ วง ผู้ บั งคั บหมู่ งานป้ องกั นปราบปราม สถานี
ตารวจภูธรกกตูม
8) สิบตารวจโท นรากร มูลศรีนวล ผู้บังคับหมู่ งานป้องกันปราบปราม สถานี
ตารวจภูธรกกตูม
9) สิบต ารวจตรี สุภชั ย เขจรฤทธิ์ ผู้ บังคั บหมู่ งานป้ องกันปราบปราม สถานี
ตารวจภูธรกกตูม
10) สิ บต ารวจตรี สุ จิ ต ร์ คั ด มา ผู้ บั งคั บ หมู่ งานป้ อ งกั นปราบปราม สถานี
ตารวจภูธรกกตูม
11) สิบตารวจตรี จักรวาล เจนการ ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม สถานี
ตารวจภูธรกกตูม
6. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณตามโครงการบ้านสวย เมืองสุข ประจาปี 2560
(ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
กรมการปกครอง ได้จัดทาโครงการบ้านสวย เมืองสุข : น้อมราลึกการกาเนิด
สถาบันกานัน ผู้ใหญ่บ้านของประเทศไทย เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงดาริให้มีตาแหน่งกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ทาหน้าที่บาบัดทุกข์ บารุงสุข และเป็นการส่งเสริมกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
เพื่ อเป็ น เกี ยรติ แก่ ห มู่ บ้ านที่ ได้ รั บ รางวั ล ตามโครงการคั ดเลื อกหมู่ บ้ านดี เด่ น
(บ้านสวย เมืองสุข ประจาปี 2560 กรมการปกครองจึงได้จัดทาประกาศเกียติคุณเพื่อมอบ
ให้แก่หมู่บ้ านที่ได้รั บรางวัลชนะเลิ ศ รองชนะเลิ ศ ระดับอาเภอ และรางวั ลชมเชย ระดับ
จังหวัด ระดับเขต ระดับภาค และเจ้าหน้าที่ผู้มีผลการดาเนินงานดีเด่น จนทาให้หมู่บ้าน
ได้รับรางวั ลชนะเลิ ศระดับเขต จึงขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กรุณาให้
เกี ยรติ มอบประกาศเกี ยรติ คุ ณ ตามโครงการคั ดเลื อกหมู่ บ้ านดี เด่ น (บ้ านสวย เมื องสุ ข)
ประจาปี 2560 ดังนี้

๑๐
1) รางวัลชมเชย ระดับจังหวัด ได้แก่ บ้านด่านมน หมู่ที่ 4 ตาบลนิคมคาสร้อย
อาเภอนิคมคาสร้อย
2) รางวัลชมเชย ระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้แก่ บ้านคาพอก หมู่ที่
10 ตาบลโนนยาง อาเภอหนองสูง
3) รางวัลเจ้ าหน้ าที่ผู้ มี ผลการดาเนินงานดีเด่นฯ จนทาให้ หมู่บ้านได้รับรางวัล
ชนะเลิ ศในระดับเขต ได้แก่ นายขุนหาญ โพธิ์ไทร ต าแหน่ ง ปลั ดอาเภอ สังกัด ที่ ทาการ
ปกครองอาเภอหนองสูง ปัจจุบันช่วยราชการที่ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดมุกดาหาร
(1) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายไปดารงตาแหน่งจังหวัดอืน่

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 นายสรรเพชญ ม่วงมาลี
2 นางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย

ตาแหน่งเดิม
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
ธนารักษ์พื้นที่มกุ ดาหาร

ตาแหน่งใหม่
ขนส่งจังหวัดตาก
ธนารักษ์พื้นที่สรุ ินทร์

(2) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 นายไกรสร แจ่มหอม

มติที่ประชุม
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.

มติที่ประชุม

ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่
นั ก วิ ช าการขนส่ ง ช านาญการ ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
พิ เ ศษ หั ว หน้ า กลุ่ ม วิ ช าการ
ขนส่ ง สานั กงานขนส่งจังหวัด
อุดรธานี

รับทราบ
๑.2 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงาน
ต่างๆ ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕61 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/๒๕61 วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕61
รายงานการประชุมมีจานวน 17 หน้า ฝ่ายเลขานุการได้เผยแพร่รายงานการ
ประชุมในเว็บไซต์จังหวัด www.mukdahan.go.th และได้จัดส่งรายงานการประชุม
ทาง E-mail : mukdahan_gov@hotmail.com แล้ว ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการ
ประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/๒๕61 วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕61

๑๑

ระเบียบวาระที่ ๓

ปศุสัตว์จังหวัด

มติที่ประชุม

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) สถานการณ์และมาตรการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
มุกดาหาร)
ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารพบรายงานผลบวกของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
11 ตั ว คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 32.35 ของตั ว อย่ า งทั้ ง หมด (34 ตั ว ) จาก 6 อ าเภอ
พบสูงสุดในอาเภอนิคมคาสร้อย คิดเป็นร้อยละ 36.36 สาหรับมาตรการป้องกัน
กรมปศุสัตว์มีนโยบายที่จะทาหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อเร่งรัดกาจัดโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระราชบัญ ญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญั ติโรคระบาดสัต ว์
พ.ศ. 2558 จึงกาหนดแนวทางการฉี ด วัค ซีน ป้ อ งกั น โรคพิ ษ สุ นัข บ้ าในพื้ น ที่ ที่ มี
รายงานโรคพิ ษสุนั ขบ้ า โดยขอให้ จังหวัด ดาเนินการประกาศเขตโรคระบาดสัต ว์
ชั่วคราว ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสั ตว์ พ.ศ. 2558 มีพื้นที่
รัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตร จากบริเวณที่ตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าทุกครั้งที่มีการตรวจพบ
โรคพิษสุนัขบ้า ทั้งนี้ ให้ดาเนินการตามแนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ในสัตว์ ดังนี้
1) วัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจากกรมปศุสัตว์ ทุกจังหวัดจะต้องดาเนินการ
นาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันในตัวสัตว์ในระดับที่สามารถป้องกัน
โรคได้ โดยนาไปฉีดให้กับสัตว์รอบจุดเกิดโรค (Ring Vaccination)
2) การฉี ด วั ค ซี น ในสั ต ว์ ที่ มี เจ้ าของ ให้ ป ระสานองค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของสัตว์ไปรับการฉีดวัคซีนจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือสถานพยาบาลสัตว์ในพื้นที่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะมี
การสารวจข้อมูลจานวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์เพื่อสนับสนุนวัคซีนสาหรับบริการ
ประชาชนในพื้นที่
3) ผู้ฉีดวัคซีนจะต้องเป็นสัตวแพทย์ ผู้ประกอบการบาบัดโรคสัตว์ หรือ
ผู้ได้รับมอบหมายให้ทาการฉีดวัคซีนตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
เท่ า นั้ น ทั้ ง นี้ ขอให้ ทุ ก จั งหวั ด เร่ ง รั ด ฝึ ก อบรมอาสาปศุ สั ต ว์ ด้ า นโรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า
ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดาเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม
2561
4) การฉี ด วัค ซี น ให้ กั บ สั ต ว์ ที่ มี เจ้ าของไม่ ว่ าจะเป็ น วัค ซี น จากองค์ ก ร
ปกครองส่ว นท้องถิ่น หรือวัคซีนจากกกรมปศุสัต ว์ ผู้ฉีด จะต้องมอบเครื่องหมาย
ประจาตัวสัตว์ และใบรับรองการฉีดวัคซีนให้กับเจ้าของสัตว์ทุกราย
รับทราบ
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หน.สนง.ปภ.จ.

(2) การดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ. 2561 (สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
คณะกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน ได้แจ้งมติ ครั้งที่
1/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดและอาเภอใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการมีรายละเอียดดังนี้
1) ชื่อในการรณรงค์ คือ “ขับรถมีน้าใจ รักษาวินัยจราจร”
2) ช่วงเวลาดาเนินการ กาหนดเป็น ๒ ช่วง ดังนี้
2.๑) ช่ ว งเตรี ย มความพร้ อ มและช่ ว งการรณรงค์ ระหว่ างวั นที่ 1
มีนาคม ๒๕๖1 ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖1
2.๒) ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2561
3) เป้าหมายการดาเนินการในภาพรวม
3.1) เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ.2561
3.2) สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จานวนผู้เสียชีวิต และจานวน
ผู้บาดเจ็บ (Admit) ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3 ปีย้ อนหลัง
โดยให้จังหวัด อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมิลผลการดาเนินงาน โดย
นาข้อมูลตามระบบการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ของกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย ในช่ ว งเทศกาลมาวิ เคราะห์ แ ละก าหนดแผน วิ ธี ก าร
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เน้น การเฝ้าระวังเป็นพิเศษในอาเภอ
ที่มีสถิติความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง
3.3) จังหวัดมีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานเพื่อลดจานวนผู้
ถูกดาเนินคดีดื่มสุราแล้วขับขี่ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกาหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และไม่สวมหมวกนิรภัย
3.4) ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบและวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด
3.5) ลดจานวนการเกิด อุบัติเหตุ การบาดเจ็บและเสียชีวิตของผู้ใช้
รถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะกรณีไม่มีใบขับขี่ ไม่สวมหมวกนิรภัย
3.6) ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนรับรูแ้ ละตระหนักถึงความสาคัญของการ
ทาประกันภัยภาคบังคับ (ประกันภัย พ.ร.บ.) และมีจานวนผู้ทาประกันภัยภาคบังคับ
ภาษีประจาปีเพิ่มขึ้น
3.7) ส่ งเสริ ม การจั ด กิ จ กรรมและการเฉลิ ม ฉลองในช่ ว งเทศกาล
สงกรานต์ที่มีความปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยการกาหนดพื้นที่
ควบคุมความปลอดภัย และเน้นควบคุมผู้ใช้รถจักรยานยนต์
๔. มาตรการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ศูนย์อานวยการความ
ปลอดภัยทางถนน ได้กาหนดมาตรการในการดาเนินการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.
2561 เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จานวน 6 มาตรการ ดังนี้
4.1) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน

๑๓

4.2) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม
4.3) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ
4.4) มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
4.5) มาตรการความปลอดภัยทางน้า
4.6) มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ
(3) การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 กันยายน ๒๕60 เห็นชอบมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕
61 เพื่อให้ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยกาหนด
เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
แยกรายไตรมาส ดังนี้

คลังจังหวัด

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 16 มีนาคม 2561
เป้าหมาย
เบิกจ่าย
ไตรมาส 2
(ประเทศ)
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
670.28
510.47
76.16
55
15
1,439.38
477.74
33.19
43.11
46
2,109.66
988.21
46.84
52.29
49

๑๔

2. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
งบประจา
งบลงทุน
รวม
มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

เบิกจ่าย
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
58.45
19.19
32.83
148.16
2.45
1.65
206.61
21.64
10.47

ลาดับการ
เบิกจ่าย
(ประเทศ)
16
62
37

รับทราบ
(4) 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

%
เป้าหมาย
ไตรมาส 2
55
43.11
52.29

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

2
0
1
1

59,457
14,399
6,231
1,730

97.48
93.623
94.40
94.63

1,536
978
369
98

4

81,817

96.48

2,981

ร้านธงฟ้าสมัครใจ
414

ติดตั้งแล้ว
188

รอติดตั้ง
226

ร้านธงฟ้าสมัครใจ
19
รับทราบ

ติดตั้งแล้ว
10

รอติดตั้ง
9

3.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
(1) สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปี
การศึกษา 2560 (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร)
ผอ.สนง.เขตพื้นที่ฯ
สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดให้มีการจัดงาน
ศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น โดยมี เ จตนารมณ์ เพื่ อ สื บ สานพระราชปณิ ธาน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจาอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมา
เอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศและรอบรู้

๑๕

มติที่ประชุม

ในวิชาชีพที่ตนเองถนัดอันจะเป็นรากฐานสาคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็น
เวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถซึ่งนับเป็นผลสาเร็จของการจัด
การศึกษาและเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน โดยการจัด
งานได้เปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการแข่งขันเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบท
การจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไปทุกปี การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดกรอบ
ดาเนินงานหลักเกณฑ์และวิธการจัดการแข่งขัน ๓ ระดับดังนี้
๑) จั ด การแข่ งขั น ในระดั บ กลุ่ ม โรงเรีย นและเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา เพื่ อ
คัดเลือกคัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับภาค กาหนดจัดงานเดือนกรกฎาคม –
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ มอบหมายให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดาเนินการ
จัดการแข่งขัน
๒) การจัดการแข่งขันระดับภาคเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขัน
ในระดั บ ชาติ เดื อนธั น วาคม ๒๕๖๐ – เดื อนมกราคม ๒๕๖๑ โดยมอบหมายให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจังหวัดที่มีความพร้อมเป็ นเจ้าภาพในการจัดการ
แข่งขัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ จัดระหว่างวัน ที่
๑๗ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓) จัดการแข่งขันในระดับชาติ เพื่อนานักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับภาค
อันดับที่ ๑ – อันดับที่ ๓ จาก ๔ ภูมิภาคแข่งขันเพื่อเฟ้นหาสุดยอดฝีมือในแต่ละ
กิจกรรม กาหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยใช้ศูนย์
การประชุ ม ธรรมศาสตร์ รั ง สิ ต จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี และสถานศึ ก ษาในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นสถานที่จัดงาน
สานั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามุ ก ดาหาร ได้ เป็ น ตัวแทนระดั บ ภู มิ ภ าค
ตะวัน ออกเฉียงเหนื อ เข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ จานวน 14 กิจกรรม ผลการ
แข่งขันระดับชาติ ได้เหรียญทอง 10 เหรียญ เหรียญเงิน 3 เหรียญ เข้าร่วม 1
กิจกรรม สรุปคะแนนรวมจากเหรียญ จังหวัดมุกดาหารได้ลาดับที่ 106 ของประเทศ
จากทั้งหมด 225 เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งในกิจกรรมการแข่งขันครั้งนี้
มีนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ 1 กิจกรรม ได้แก่ เด็กหญิงสุพรรณษา
วงศ์แสง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย กิจกรรม
“การแข่ งขั น ขั บ ร้อ งเพลงพระราชนิ พ นธ์ ประเภทหญิ ง ป.1-ป.6” ฝึ ก สอนโดย
นายสมใจ ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย
รับทราบ

๑๖

(2) การลดการใช้ พ ลั ง งาน (ไฟฟ้ า /น้ ามั น ) (ส านั ก งานพลั ง งานจั ง หวั ด
มุกดาหาร)
พลังงานจังหวัด
สรุปผลการดาเนินการการลดใช้พลังงาน
เดือน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์

มติที่ประชุม

พม.จ.

มติที่ประชุม

ร้อยละของหน่วยงานใน ร้อยละของผล
จานวน จังหวัดที่รายงานข้อมูล ประหยัดเทียบกับ
หน่วยงาน
ครบถ้วน
ค่ามาตรฐาน
ทั้งหมด
ไฟฟ้า
น้ามัน
ไฟฟ้า น้ามัน
54
96.15 % 92.45 % 34.30 % 54.78 %
54
90.57 % 88.46 % 31.22 % 42.72 %
54 100.00 % 100.00 % 32.48 % 49.41 %
54
90.57 % 90.57 % 28.65 % 46.35 %
54
86.79 % 83.02 % 51.52 % 54.78 %

ผลประเมิน

คะแนน

ไฟฟ้า น้ามัน ไฟฟ้า น้ามัน
ผ่าน ผ่าน 5.0 5.0
ผ่าน ผ่าน 5.0 5.0
ผ่าน ผ่าน 5.0 5.0
ผ่าน ผ่าน 5.0 5.0
ผ่าน ผ่าน 5.0 5.0

รับทราบ
(3) โครงการอารยสถาปัตย์เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ (สานักงานพัฒ นา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร)
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร จัดทา
โครงการอารยสถาปัตย์เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ ร่วมกับเทศบาลเมืองมุกดาหาร
คัดเลือกสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในพื้นที่ จังหวัดมุกดาหาร และได้คัดเลือกสถานที่
บ ริ เว ณ ต ล า ด อิ น โด จี น ต า บ ล มุ ก ด า ห า ร อ า เภ อ เมื อ ง มุ ก ด า ห า ร
จังหวัดมุกดาหาร เป็นสถานที่ดาเนินโครงการฯ และวางแผนการสร้างสิ่งก่อสร้างตาม
แนวคิ ด Universal Design ด าเนิ น การภายใต้ ค วามดู แ ลของผู้ เ ชี่ ย วชาญตาม
มาตรฐานสิ่ ง ก่ อ สร้ าง โดยได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณจากกระทรวง พม. จ านวน
๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ได้ดาเนินการจัดซื้อจัด จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้ว ยวิธี
e-bidding บ ริ ษั ท ที่ ช น ะ ก ารป ระ มู ล คื อ บ ริ ษั ท ดี เลิ ศ มุ ก ด าห าร จ ากั ด
วงเงินงบประมาณ ๔,๒๔๐,๐๐๐.-บาท สัญญามีกาหนด ๑๘๐ วัน แบ่งงวดงานเป็น
๓ งวด เริ่ม ดาเนิ น การตั้ งแต่ เดื อนมกราคม ๒๕๖๑ ครบก าหนดส่ งมอบงานงวด
สุดท้าย กรกฎาคม ๒๕๖๑ (ขณะนี้อยู่ในระหว่างส่งมอบงานงวดที่ ๑)
รับทราบ

๑๗

ปลัดจังหวัด

มติที่ประชุม
สถิติจังหวัด

มติที่ประชุม

๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)
(1) สรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี (พอ.สว.) และการดาเนินโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้าง
รอยยิ้ ม ให้ ป ระชาชน” ครั้งที่ 6 ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (ที่ ท าการ
ปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
จังหวัด มุกดาหาร ได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการ “หน่ ว ย
บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 6 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนค
รินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านสาน
แว้ หมู่ที่ 4 ตาบลกกตูม อาเภอดงหลวง ในการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฯ ในครั้งนี้
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเคลื่อนที่ พอ.สว. ได้ออกมา
ปฏิ บั ติงานการบริการด้านสุขภาพ ในด้ านการตรวจรักษาโรคทั่ วไป การบริการ
ทันตกรรม การบริการการแพทย์แผนไทย การให้ความรู้ด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่ นอกจากนี้ ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐของจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด
และอาเภอ ตลอดจนภาคเอกชน ได้นาบริการมาร่วมให้บริการประชาชนในพื้นที่
จานวน 45 หน่ วย ตลอดทั้ งรับฟั งความคิ ดเห็ น การเสนอปั ญหาของชุมชนต่ างๆ
ในพื้นที่ และพร้อมมอบสิ่งของที่จาเป็นแก่ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดมุกดาหารกาหนดออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัดทุกข์
บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 7 และออกหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ พอ.สว. ในพื้นที่อาเภอดอนตาล ในวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ โรงเรียน
บ้านนาทาม บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตาบลป่าไร่ อาเภอดอนตาล
รับทราบ
(2) สถิติที่สาคัญเพื่อการพัฒนาจังหวัด (สานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร)
สานั กงานสถิติ จังหวัดมุ กดาหารขอน าเสนอข้ อมู ลสถิ ติ ที่ ส าคั ญเพื่ อการ
พัฒนาจังหวัด คือ ดัชนี ความก้าวหน้ าของคน (Human Achievement Index -HAI)
เป็นเครื่องมือประเมินความก้าวหน้าของคนในระดับจังหวัด ช่วยให้จังหวัดได้ทราบถึง
จุดเด่นจุดด้อยในการพัฒนาคนของตนซึ่งจะน าไปสู่การศึกษาข้อมูลเชิงลึกเพื่อจะได้
ดาเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนในจังหวัดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจน
การน าไปใช้จัดทายุทธศาสตร์จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งการจัดทาแผนงาน/
โครงการเพื่ อยกระดั บการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ตและเสริ มสร้ าง ความอยู่ ดี มี สุ ขของ
ประชาชนในจังหวัดให้ดี ขึ้ น โดยดั ชนีความก้ าวหน้ าของคน ปี 2560ประกอบด้ วย
8 ดัชนีย่อย ดังนี้
1) ด้านสุขภาพ
2) ด้านการศึกษา
3) ด้านชีวิตการงาน
4) ด้านรายได้
5) ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 6) ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร
7) ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน
8) ด้านการมีส่วนร่วม
รับทราบ

๑๘

คลังจังหวัด

มติที่ประชุม

(3) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร ประจาปี 2560
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
ภาวะเศรษฐกิ จของจั งหวั ดมุ กดาหารปี 2560 ขยายตั วร้ อยละ 3.99
เมื่อเทียบกับการขยายตัว ร้อยละ 3.24 ในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ด้ านการใช้ จ่ าย (Demand side) ภายในจั งหวั ด จากภาคการลงทุ น ภาคเอกชน
การบริ โภคภาคเอกชน และภาคการค้ า และการบริ ก าร เป็ น ส าคั ญ ส าหรั บ
ภาคอุตสาหกรรม และด้านการค้าชายแดนชะลอตัวลง เนื่องจากฐานปี 2559 มีการ
ขยายตัวแบบเร่งตัวสูง ในขณะที่เศรษฐกิจภาคเกษตรกรรม และการใช้จ่ายภาครัฐหดตัว
สาหรับด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ของจังหวัดชะลอลง เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และการด้านการจ้างงานปรับตัวลดลง สาหรับเศรษฐกิจ
จั งหวั ดมุ กดาหาร ปี 2561 คาดการณ์ ว่ าจะมี แนวโน้ ม ขยายตั วที่ ร้ อยละ 5.85
โดยมีปัจจัยสนั บสนุน จากภาคการใช้จ่าย (Demand Side) ขยายตัวจากภาคการค้า
ชายแดน เนื่ องจาก การน าเข้า-ส่งออก สินค้าผ่านด่านศุลกากรมุกดาหารมีแนวโน้ ม
เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ สาเหตุจากมีนักลงทุนไทยไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวันเซโน
โดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ที่มีการนาไปประกอบชิ้นส่วน
และน ากลับเข้ามา โดยที่ผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี (GSP) ด้านการ
บริ โภคภาคเอกชน ได้ รั บอานิ สงส์ จากนโยบายการช่ วยเหลื อผู้ มี รายได้ น้ อยผ่ าน
บั ตรสวัสดิ การแห่ งรัฐ เป็ นตั วขั บเคลื่อน โดยมี วงเงินหมุ นเวียนจากการใช้ จ่ายผ่ าน
บัตรสวัสดิการดังกล่าว และการลงทุนภาครัฐที่ได้จัดสรรงบประมาณผ่านโครงการต่าง ๆ
ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง มาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
โครงการระบบบริหารจัดการน้า และการช่วยเหลือเกษตรกรด้านปัจจัยการผลิตและ
การเพิ่ มรายได้ โดยการส่ งเสริ มให้ เกษตรกรท าการเกษตรแปลงใหญ่ ได้ แก่ ข้ าว
มันสาปะหลัง หม่อนไหม ข้าวโพด ปศุสัตว์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าเกษตร
โดยการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกข้าวอินทรีย์ ในขณะที่ ภาคการผลิต (Supply Side) เป็นการ
ขยายตั ว จากภาคอุ ต สาหกรรม ได้ แ ก่ อุ ต สาหกรรมแปรรู ป สิ น ค้ าเกษตร และ
อุ ต สาหกรรมห้ องเย็ นและโลจิ สติ กส์ ภาคการค้ าและบริ การ โดยส่ วนหนึ่ งได้ รั บ
ประโยชน์ จากการจั บจ่ ายใช้ สอยผ่ านบั ตรสวั สดิ การแห่ งรั ฐ และปั จจั ยบวกจาก
แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ที่ ยกเลิกการเก็ บค่าธรรมเนี ยมผ่ านด่าน เข้ า – ออก
ประเทศ นอกจากนี้ สปป.ลาว ได้ ประกาศให้ ปี 2018 เป็ นปี แห่ งการท่ องเที่ ยว
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ทาให้จังหวัดมุกดาหารซึ่งมีชายแดนติดกับแขวง
สะหวันนะเขต สปป.ลาว ได้รับประโยชน์ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้จังหวัด
มุกดาหารมีการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้แก่ พระใหญ่ ภูมโนรมย์
แก่ งกะเบา พิ พิ ธภั ณ ฑ์ ท่ านหนู ฮั ก พู ม สะหวั น บ้ านภู โฮมสเตย์ ส่ งผลให้ จ านวน
นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น
รับทราบ

๑๙

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

๓.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) สรุ ป ประเด็ น จากรายการ “ศาสตร์ พ ระราชา สู่ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ”
ประจาเดือนมีนาคม 2561 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร) รายละเอียดดูได้ที่เว็บไซต์
http://www.thaigov.go.th
(2) สรุ ป มติ ค ณะรัฐ มนตรี ประจาเดื อ นมี น าคม 2561 (สานั ก งานจังหวั ด
มุกดาหาร) รายละเอียดดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaigov.go.th
(3) สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือน
มีนาคม 2561 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(4) ดั ช นี ร าคาผู้ บ ริ โภคจั งหวั ด มุ ก ดาหาร ประจ าเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2561
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(5) สรุ ป สภาวะการค้ า ชายแดนไทยกั บ สปป.ลาว ด้ า นจั งหวั ด มุ ก ดาหาร
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(6) การช่ วยเหลื อเกษตรกรผู้ ปลู กหอมหั วใหญ่ จังหวัดเชี ยงใหม่ (ส านั ก งาน
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(7) สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2561
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
(8) การคาดหมายลักษณะอากาศประจาถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเดือน
เมษายน ๒๕๖1 (สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร)
(9) ผลการด าเนิ นงานธนาคารขยะรี ไซเคิ ลของศาลากลางจั งหวั ดมุ กดาหาร
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2561 (สานั กงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดมุกดาหาร)
(10) การจั ด กิ จ กรรมเนื่ อ งในวั น แรงงานแห่ งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2561
(สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร)
(11) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่
พ.ศ. ๒๕๖๑ (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
(12) รายงานผลการด าเนิ นงานตามโครงการ ผ่ าตั ดวันเดี ยวกลั บ (One Day
Surgery : ODS) เฉลิมฉลองครบรอบ 36 ปี การก่อตั้งจังหวัดมุกดาหาร (โรงพยาบาล
มุกดาหาร)
รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี -

๒๐

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
5.1 ปฏิทินงานสาคัญประจาเดือนเมษายน 2561

ประธาน
ที่
1

2

3

4

5

6

วัน/เดือน/ปี/เวลา
2 เมษายน 2561
เวลา 06.30 น.

กิจกรรม

สถานที่

- พิธีทาบุญตักบาตร ในวันข้าราชการ - บริเวณเขื่อ นริม โขงหน้ า
พลเรือน ประจาปี พ.ศ.2561
วัดศรีบุญเรือง อาเภอเมือง
มุกดาหาร
เวลา 09.00 น. - กิ จ ก ร ร ม บ ริ จ า ค โล หิ ต ใน วั น - ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 5 ตึ ก
ข้ า ราชการพลเรื อ น ประจ าปี พ.ศ. อุ บั ติ เ ห ตุ ฉุ ก เ ฉิ น
2561
โรงพยาบาลมุกดาหาร
4 เมษายน 2561 โค รงการจั ด แ สด งแ ล ะจ า ห น่ าย ห้ า งสรรพสิ น ค้ า โรบิ น สั น
เวลา 17.00 น. ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP ส า น สั ม พั น ธ์ สาขามุกดาหาร
สองแผ่ น ดิ น มุ ก ดาหาร - สะหวั น
นะเขต ประจาปี 2561
6 เมษายน 2561 พิ ธี ถ ว า ย พ ร ะ ร า ช สั ก ก า ร ะ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลาง
เวลา 08.00 น. วัน พระบาทสมเด็จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จังหวัดมุกดาหาร
จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหา (การแต่งกาย : เครื่องแบบ
จักรีบรมราชวงศ์
ปกติขาว )
19 เมษายน 2561 - ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วย โร ง เรี ย น บ้ า น น า ท า ม
เวลา 08.00 บาบั ด ทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 10
12.00 น.
ประชาชน” จังหวัด มุกดาหาร ครั้งที่ ต า บ ล ป่ า ไ ร่ อ า เ ภ อ
7/2561
ดอนตาล
- ออกหน่ วยแพทย์ เคลื่ อ นที่ พอ.สว.
พื้นที่อาเภอดอนตาล
27 เมษายน 2561
เวลา 08.00 น. - ประชุ มนายอ าเภอและหั วหน้ าส่ วน - ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3
ราชการกระทรวงมหาดไทย
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
เวลา 09.30 น. - ประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และ - ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น
หั ว หน้ าส่ ว นราชการประจ าจั งหวั ด 5 ศ า ล า ก ล า งจั งห วั ด
มุกดาหาร ครั้งที่ 4/๒๕61
มุกดาหาร
28 เมษายน 2561 พิธีเจริญพระพุ ทธมนต์ เฉลิมพระเกี ยรติ วัดสระพังทอง อาเภอเมือง
เวลา 16.00 น. สมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั วมหาวชิ ราลงกรณ มุกดาหาร
บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล
ที่ ๙ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
มติที่ประชุม

รับทราบ

หน่วยงาน
สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัด

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
สานักงานจังหวัด

- ที่ทาการปกครอง
จังหวัด
- สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
- ที่ทาการปกครอง
จังหวัด
- สานักงานจังหวัด
สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดมุกดาหาร

๒๑

5.2 การขั บ เคลื่ อ นวาระจั ง หวั ด 36 กิ จ กรรม 36 ปี จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ประจาเดือนเมษายน 2561
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
สถำนทีเ่ ปิดงำน
ที่
1. ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจร ตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
ปิด (CCTV) จังหวัดมุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร
2. สินค้าดี 36 ปี มุกดาหาร
ส น า ม ห น้ า ศ า ล า ก ล า ง
จังหวัดมุกดาหาร
3. ยกระดั บ และพั ฒ นาสิ น ค้ า สิ่ ง ส น า ม ห น้ า ศ า ล า ก ล า ง
บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ (GI QR จังหวัดมุกดาหาร
Code)
4. ประกวดโคสวยงาม
ส น า ม ห น้ า ศ า ล า ก ล า ง
จังหวัดมุกดาหาร
5. ยกระดับความปลอดภัยบริเวณ แยกชลประทาน อ.เมื อ ง
ท างแ ยก ข น าด ให ญ่ (แ ย ก มุกดาหาร
ช ล ป ร ะ ท า น – แ ย ก ศู น ย์
หม่อนไหม)
6.
7.
8.

วันที่

หน่วยงำนรับผิดชอบ

๓ เม.ย.61 - ตารวจภูธรจังหวัด
5 - 9 เม.ย. - สนง.พาณิชย์จังหวัด
61
5 เม.ย.61 - ส น ง.อุ ต ส าห ก รร ม
จังหวัด
5 เม.ย.61 - สนง.ปศุสัตว์จังหวัด

11 เม.ย.61 - แ ข ว ง ท า ง ห ล ว ง
มุกดาหาร
- ส น ง .ป้ อ ง กั น แ ล ะ
บ ร ร เท าส าธ ารณ ภั ย
จังหวัด
- ตารวจภูธรจังหวัด
ปรับปรุงภูมิทัศน์แก่งกะเบา
แก่งกะเบา อ.หว้านใหญ่
12 เม.ย.61 - อ.หว้านใหญ่
สงกรานต์ วิ ถี พุ ท ธ 4 แผ่ น ดิ น สวนสาธารณะเฉลิ ม พระ 13 เม.ย.61 - สนง.การท่องเที่ยวและ
อินโดจีน
เกี ยรติ ห นองนาบึ ง อ.เมือ ง
กีฬาจังหวัด
มุกดาหาร
- เทศบาลเมืองมุกดาหาร
สู บ น้ าพลั ง งาน แสงอาทิ ต ย์ บ้ านกกแดง หมู่ ที่ 1 ต.กก 18 เม.ย.61 - สนง.พลังงานจังหวัด
เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน
แดง อ.นิคมคาสร้อย

มติที่ประชุม

หน.สนจ.

รับทราบ
5.3 แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการเสนอเรื่ อ งที่ ต้ อ งน าความกราบบั ง คมทู ล ขอ
พระราชทานพระมหากรุณา (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ สานัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งก าชับ ให้ทุ ก ส่ว น
ราชการถือปฏิบัติในเรื่องที่ต้องนาความกราบบังคมทูลพระกรุณา ดังนี้
1) ให้ส่วนราชการดาเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังพร้อมทั้งตรวจสอบ
กลั่น กรองว่าได้ดาเนินการในเรื่องนั้ นๆ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคั บ
หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องแล้ว
2) หากเป็นเรื่องที่มีข้อร้องเรียน ให้ตรวจสอบหรือดาเนินการแก้ไขให้เป็นข้อยุติ
เสียก่อน ที่จะส่งเรื่องเพื่อขอให้นาความกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไป
3) ต้องไม่เป็นเรื่องที่อยู่ใ นระหว่างฟ้องร้องต่อศาล อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
ดาเนินการต่อไปได้

๒๒

มติที่ประชุม

หน.สนจ.

ทั้ งนี้ จังหวัด จะได้ มีห นั งสื อแจ้งรายละเอีย ดแนวทางปฏิ บั ติ ดั งกล่ าวให้ ส่ว น
ราชการเพื่อทราบ/ถือปฏิบัติต่อไป
รับทราบ
5.4 กาหนดการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหารครั้งที่ 4/๒๕61
กาหนดการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/๒๕61 วันศุกร์ที่ 27 เมษายน ๒๕61 ณ ห้องประชุม
แก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑2.๐๐ น.
ลงชื่อ

ธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี
(นางสาวธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี)
นักวิเทศสัมพันธ์
ผู้จดรายงานการประชุม

