รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 4/๒๕61
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชัน้ 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์
รองผู้วา่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายปานทอง สระคูพันธ์
รองผู้วา่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร
4. พ.ต.ท.ประภาส จุลรัตน์
แทน อัยการจังหวัดมุกดาหาร
5. นายรัชพล คงศรียาตรา
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
6. นางสาวศรัณย์ สิทธิกร
แทน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจงั หวัดมุกดาหาร
7. นายสมศักดิ์ บุญจันทร์
แทน ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
8. นายอนุรัตน์ ธรรมประจาจิต
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
9. นายสุระชาติ พรหมดิเรก
แทน พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
10. นายสุดใจ สมุทรเวช
แทน เจ้าพนักงานที่ดนิ จังหวัดมุกดาหาร
11. นายภพ ภูสมปอง
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
12. นายสัญญ์ธวัชชร์ ริว้ เหลือง
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
13. นายธนาคม ไหลเจริญกิจ
แทน ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
14. นายกนก ศรีวชิ ัยนันท์
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
15. นายพรชัย พุดซ้อน
นายอาเภอคาชะอี
16. นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ
นายอาเภอดอนตาล
17. นายขจรศักดิ์ คาปาน
แทน นายอาเภอนิคมคาสร้อย
18. นายวัฒนา เจริญจิตร
นายอาเภอดงหลวง
19. นายปิติณัช นิธศิ ธานี
นายอาเภอหว้านใหญ่
20. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
นายอาเภอหนองสูง
21. นางสาวบุญเตรียม คาถา
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
22. นายรุ่งชัย พิทักษ์วงษ์โยธิน
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
23. นายสมชาติ ขาวงาม
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
24. นางศุภลักษณ์ ศรุตริ ัตน์วรกุล
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
25. นายอารักษ์ ส่องแสง
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
26. นางอรุณี ศรีประจันทร์
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
27. นางสาวสุกัลยา แก้วสม
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
28. นายสุวัจน์ จันทร์โสภา
แทน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมอื แรงงานมุกดาหาร
29. นายจักราวุธ จุฑาสงฆ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
30. นายบัญชา ผลานุวงษ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
31. นายเชิดชัย อาจวิชัย
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ ๗๒
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32. นายปิยพงศ์ นาโสก
33. นายอุทิน สุทธิสาร
34. นางสาวรวีวรรณ แสนสวาสดิ์
35. นางวรจิตร์ ปัญญาดี
36. นางสาวสุรญ
ั ญา บุตราศรี
37. นายพยุง บุญสมสุวรรณ
38. นางสาวชัชชฎา ประทุมทิพย์
39. นายประพันธ์ จันทร์ไทยศรี
40. นายสุชาติ เฉโญธรรม
41. นายศุธากร ถาวร
42. นายมังกร ศรีราช
43. ว่าที่ร.ต.พิเชษฐ์ แก้วจินดา
44. นางอภิญญา อะมะมูล
45. นายชัชวาล ราชขันธ์
46. พล.ต.ต.อภิชติ เทียนเพิ่มพูล
47. พ.ต.ท.จตุพร เนวะมาตร์
48. พ.ต.ต.อัครเดช ภูทอง
49. พ.ต.อ.เกียรติศกั ดิ์ บารุงสวัสดิ์
50. พ.ต.อ.ชัยพร พงษ์ศกั ดิ์
51. นายไพศาล แสงหิรัญ
52. นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์
53. นายชูยศ เชาว์ศิรกิ ุล
54. นางสุมามาลย์ สายชมภู
55. นายกมล ปภุสโร
56. ส.ต.อ.อรุณ ศรีนาทม
57. นายไมตรี สายจันดา
58. นายอดิศักดิ์ สังข์สกุล
59. นายอุทัย ศรีทานันท์
60. นายเรียบ บริสุทธิซ์ ึ้งใจ
61. นายเฉลิมพล เพ็ชรรัตน์
62. นางสาวอัจฉราพร ซาซุม
63. นายปิติพงศ์ นุวงศ์ศรี
64. นายรุ่งเรือง ลุง้ บ้าน
65. นายพชร โพธิ์กงิ่
66. นายนพดล คงกฤษดาพันธ์
67. นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข
68. นายพิทักษ์ เมืองโคตร
69. นายชัชวาล พละศรี

หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดมุกดาหาร
คลังจังหวัดมุกดาหาร
แทน ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
สรรพสามิตพื้นที่มกุ ดาหาร
สรรพากรพืน้ ที่มุกดาหาร
นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
ผูอ้ านวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
ผูอ้ านวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผูอ้ านวยการสานักงานบังคับคดีจงั หวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
แทน ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
แทน ผกก.10 กองบังคับการตารวจน้า
ผกก.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร
ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แทน สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ปฏิรูปที่ดนิ จังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จงั หวัดมุกดาหาร
แทน ผูอ้ านวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน ผูอ้ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
แทน ผูอ้ านวยการสถานีพัฒนาที่ดนิ มุกดาหาร
ผูอ้ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
ผูอ้ านวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
แทน หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการอุตนุ ิยมวิทยามุกดาหาร
แทน โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
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70. นายวีระชาย ทองโพธิ์
71. นายปรีดา ไชยฤทธิ์
72. นายรัฐศาสตร์ กองสินแก้ว
73. นายมารุต อุปนิสากร
74. นายสนิท อาษาธง
75. นางคาปอน โล่ท์เงิน
76. นายปัญญา มุ่งดี
77. นายชัยกร จันทร์ศรี
78. นางสาวนัฏยา ปัททุม
79. นางสาวภริตา ผ่องแผ้ว
80. นายสนอง แสนเสร็จ
81. นายสายันต์ บุญลี
82. นายวีรชาติ บุตรดีวงศ์
83. นายเดช สีหะมงคล
84. นายไกรสร แจ่มหอม
85. นายอนน บุญกระสาน
86. นายวิชัย พลอยกลม
87. นายสุรพล มิง่ ชัย
88. นางสาวเสาวนีย์ บุพบุญ
89. นางสาวนภัสสรณ์ บุญภาย
90. ร.ท.จารัส บุตรสุรชั
91. พ.อ.สุดใจ แพงพรมมา
92. น.ต.ประวิทย์ โชนุพนั ธ์
93. พ.ต.ศักดิ์ดา บุญพิมพ์
94. นายคายืน วงศ์ชาลี
95. นายพุทธาสิทธิ์ จันทร์เต็ม
96. นายสุรพร ผิวงาม
97. นายกานต์ สุวรรณพันธ์
98. นางศิรัชญา ครุฑอรัญ
99. นายสุรจิตต์ จันทรสาขา
100. นายสิทธิลกั ษณ์ จิตอาคนารัตน์
101. นางสาวบงกช สัจจานิตย์
102. นางสาวกษมน ลือนาม
103. นางสาวจริญญา วันทาวงศ์
104. นางพุทธา กลางประพันธ์
105. นายสุรเดช อัคราช
106. นางศิริพร เศษแสงศรี
107. นายวีระพน ทองเพิ่ม

แทน หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยฯ
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
แทน ผูอ้ านวยการโรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการครูฯ จังหวัดมุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
แทน พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.กกล.รส.จว.มห
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร

แทน ผบ.หมู่เรือที่ 3 นรข.
แทน รอง ผอ.รมน.จว.มห. (ท.)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน รองประธาน ก.ธ.จ.มุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
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108. นายวารี อัญญาเวช
109. นายรังสรรค์ ปัตถะเมฆ
110. นายประวัติ ทานะปัจ
111. นายชาคริต นาควิเชียร
112. นายสุพจน์ สุอริยพงษ์
113. นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
114. นางอุดมลักษณ์ คาหาญ
115. นางบุญญสรณ์ บุญโสม
116. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร
117. นายณัฐพล สุริยนต์

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
แทน ผอ.สานักบริหารพื้นทีอ่ นุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
แทน หัวหน้าด่านป่าไม้มุกดาหาร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
118. นางสาวธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี นักวิเทศสัมพันธ์ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร (ติดภารกิจ)
2. ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
3. ผู้อานวยการ คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
4. ผู้อานวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
5. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
6. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
7. ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 234
8. หัวหน้าสถานีพฒ
ั นาอาหารสัตว์มกุ ดาหาร
9. หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
10. ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมกุ ดาหาร
11. นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
12. ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
13. ผบ.นพค.24
14. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
15. ป่าไม้จงั หวัดมุกดาหาร
16. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มน้าฯ
17. นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
18. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
19. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
20. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
21. นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
22. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
23. นายกสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
24. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
25. ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดมุกดาหาร
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เริ่มประชุมเวลา

ก่อนการประชุม

ที่
1
2
3

4

5

เวลา ๐๙.30 น. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธาน
การประชุมกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารแจ้งข้อราชการสาคัญให้แก่ประชาชน
(โดยการถ่ายทอดเสีย งสดทางสถานี วิท ยุกระจายเสียงแห่ งประเทศไทยจังหวั ด
มุ ก ดาหาร คลื่ น ความถี่ FM 99.25 MHz. และ AM.549 KHz ) (สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร)
ประธาน
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) ผลการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.
2561
2) ผลการขั บเคลื่ อนการพั ฒนาประเทศตามโครงการไทยนิ ยม ยั่ งยื น จั งหวั ด
มุกดาหาร
3) การดาเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4) ปฏิทินงานสาคัญ ประจาเดือนพฤษภาคม 2561
วัน/เดือน/ปี/เวลา
กิจกรรม
สถานที่
หน่วยงาน
1 พฤษภาคม 2561 การจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติและ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลาง สานักงานสวัสดิการ
เวลา 10.00 น. วั น คุ้ มครองผู้ บริ โภคไทยจั งห วั ด จังหวัดมุกดาหาร
และคุม้ ครอง
มุกดาหาร ประจาปี พ.ศ. 2561
แรงงานจังหวัด
3 พฤษภาคม 2561 โค รงก ารค ลิ นิ กเก ษ ต รเค ลื่ อน ที่ อบต.หนองแวง อ.นิ ค ม สานักงานเกษตร
เวลา 10.30 น. ปี 2561
คาสร้อย
จังหวัด
23 พฤษภาคม - ออกหน่ วยแพทย์ เคลื่ อ นที่ พอ.สว. วั ด โ พ ธิ์ ศ รี ห มู่ ที่ 2 - สานักงาน
2561
พื้นที่อาเภอดอนตาล
บ้ า น ส้ ม ป่ อ ย ต า บ ล สาธารณสุขจังหวัด
เวลา 08.00 - 12.00 น. - อ อ ก ห น่ ว ย บ ริ ก า ร เค ลื่ อ น ที่ น าสี น วน อ าเภ อ เมื อ ง - ที่ทาการปกครอง
“หน่ ว ยบ าบั ด ทุ ก ข์ บ ารุ ง สุ ข สร้ า ง มุกดาหาร
จังหวัด
ร อ ย ยิ้ ม ให้ ป ร ะ ช าช น ” จั งห วั ด
มุกดาหาร ครั้งที่ 8/2561
28 พฤษภาคม พิธีเจริญพระพุ ทธมนต์ เฉลิมพระเกี ยรติ วัดไตรภูมิ อาเภอหนองสูง สานักงาน
2561
สมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั วมหาวชิ ราลงกรณ
พระพุทธศาสนา
เวลา 16.00 น. บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนาง
จังหวัด
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล
ที่ ๙ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
29 พฤษภาคม สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่อง วัดศรีบุญเรือง อาเภอเมือง สานักงาน
2561
ในเทศกาลวิสาขบูชา วันสาคัญสากล มุกดาหาร
พระพุทธศาสนา
ของโลก ประจาปี ๒๕๖๑
จังหวัด
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5) กิจกรรม 36 ปี จังหวัดมุกดาหารประจาเดือนพฤษภาคม 2561 ดังนี้
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
สถำนทีเ่ ปิดงำน
วันที่
ที่
1. ๓๖ ปี จังหวัดมุกดาหาร สร้างงาน ห้ อ งแก้ ว มุ ก ดา ศาลากลาง ๑ พ.ค.61
2.
3.

สร้างอาชีพ สู่ความมั่นคงและยั่งยืน จังหวัดมุกดาหาร
โครงการฝายห้วยยาง และสถานีสูบ บ้านนาคา ต.ผึ่งแดด อ.เมือง 9 พ.ค.61
น้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้า
มุกดาหาร
โครงการศาสตร์ พ ระราชาเพื่ อ
รอยืนยัน
รอยืนยัน
อนาคตและทิ ศ ทางภาคเกษตร
ของจังหวัดมุกดาหาร
-กิ จ ก ร ร ม Young Smart
Farmer
- กิ จ กรรมจั ด แสดงนิ ท รรศการ
โ ค ร ง ก า ร อั น เนื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชดาริ เศรษฐกิ จ พอเพีย ง
น วั ต ก ร ร ม ท า ง ก า ร เก ษ ต ร
ยุวเกษตร
- กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเพื่อการ
อนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ า อ่ า งเก็ บ น้ า
ห้วยยาง บ้านนาคา ตาบลผึ่งแดด
อ าเภอเมื อ งมุ ก ดาหาร จั ง หวั ด
มุกดาหาร

หน่วยงำนรับผิดชอบ
- ห น่ ว ย ง า น ใน สั ง กั ด
กระทรวงแรงงาน
- โครงการชลประทาน
มุกดาหาร
- ห น่ ว ย ง า น ใน สั ง กั ด
ก ระ ท รว งเก ษ ต ร แ ล ะ
สหกรณ์

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 ธี ม อบเงิ น ช่ วยเหลื อสงเคราะห์ ผู้ ป ระสบภั ย เนื่ องจากช่ วยเหลื อราชการ
การปฏิ บั ติ ของชาติ หรือการปฏิ บั ติ ตามหน้ าที่ มนุ ษยธรรม (ส านั กงานคลั งจั งหวั ด
มุกดาหาร)
ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ
การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา
13 และ มาตรา 14 บัญญัติให้มีคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ประกอบด้วย
ปลั ด กระทรวงการคลั ง เป็ น ประธานกรรมการ ผู้ แ ทนส านั ก งานปลั ด ส านั ก
นายกรัฐมนตรี ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขเป็นกรรมการ และอธิบดี
กรมบั ญ ชี ก ลาง เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร มี อ านาจหน้ า ที่ พิ จ ารณาอนุ มั ติ
การจ่ า ยเงิ น สงเคราะห์ ผู้ ป ระสบ ภั ยต าม พ ระราชบั ญ ญั ติ ฯ นี้ แ ละป ลั ด
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กระทรวงการคลังมีนโยบายและมอบหมายให้กรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนทราบว่ารัฐบาลให้ความสาคัญกับผู้ที่เสียสละ
เพื่อสังคม สามารถที่จะยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ได้ โดยมีดาริให้จัดพิธีมอบเงิน
สงเคราะห์ให้กับผู้ประสบภัย หรือทายาทขึ้น
ในการนี้ คณะกรรมการสงเคราะห์ ผู้ ป ระสบภั ย ได้ พิ จ ารณาอนุ มั ติ เงิน
สงเคราะห์ผู้ประสบภัย จานวน 95,910 บาท (เก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)
ให้กับนาย ทวีศักดิ์ สุคาภา อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สังกัดศูนย์อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตาบลหนองแคน อาเภอดงหลวง จั งหวัดมุกดาหาร
ซึ่งประสบอุบัตเิ หตุ จากการขับรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถอีแต๋นทีไ่ ม่มสี ัญญานไฟท้าย
ขณะเดินทางกลับจากการปฏิบัติหน้าที่อานวยความสะดวกด้านจราจรตลาดชุมชน
เทศบาลต าบลหนองแคน เพื่ อ ป้ องกัน อุบั ติ เหตุท างถนน เมื่ อวัน ที่ 13 ธัน วาคม
2558 เป็นเหตุให้ตาซ้ายแตก (ตาบอด) กรณีดังกล่าวเป็นการได้รับอันตรายจาก
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามกฎหมายแห่ ง พรบ.สงเคราะห์ ผู้ ป ระสบภั ย เนื่ อ งจาก
การช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม
พ.ศ.2543 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้กับบุคคลที่ทาความดีให้แก่สังคมให้
มีก าลังใจในการปฏิ บั ติห น้ าที่ พ ลเมื อ งที่ ดี ของสั งคม จึ งขอเรีย นเชิ ญ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมุกดาหาร ให้เกียรติมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย จานวน 95,910 บาท
ให้กับนายทวีศักดิ์ สุคาภา อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สังกัดศูนย์อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตาบลหนองแคน อาเภอดงหลวง
2. พิธีมอบประกาศเกียติคุณกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ประจาปี 2560 (สถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร)
ระเบี ย บกรมพิ นิ จ และคุ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชน กระทรวงยุ ติ ธรรมได้
ก าหนดการปฏิ บั ติ หน้ าที่ อื่ นและการด าเนิ นงานของกรรมการสงเคราะห์ เด็ กและ
เยาวชนสาหรับสถานพินิจ พ.ศ.2554 ให้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทุก
แห่ ง ดาเนิ นการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและ
เยาวชนสาหรับสถานพินิจในแต่ละจังหวัด เพื่อทาหน้าที่ให้คาปรึกษาแก่ผู้อานวยการ
สถานพินิจ และช่วยเหลือกิจการสถานพินิจเพื่อสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและ
เยาวชน
และกาหนดให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นในระดั บ
จังหวัด ระดับเขต และระดับกรม ประจาปี 2560 ซึ่งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดมุกดาหาร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการสงเคราะห์
ดีเด่นระดับจังหวัด โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่มีความมุ่งมั่น เสียสละ อุทิศตน
ให้ กับงานด้านเด็กและเยาวชน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
พร้อมทั่งเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมจนเป็นที่ยอมรับในสังคม
ในการนี้ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้ประกาศผลการคัดเลือก
กรรมการสงเคราะห์ดีเด่นเรียบร้อยแล้วในโอกาสนี้ เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้กับ
คณะกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น จึงขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้เกียรติ
มอบใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ พร้ อ มทั้ งได้ กล่ าวให้ โอวาท ให้ กั บ ผู้ ผ่ านการคั ด เลื อ ก
ดังรายนามต่อไปนี้

๘

1) นายหา ลีลา คณะกรรมการสงเคราะห์ ดี เด่ น ระดั บจั งหวัด ด้ านการ
พัฒนาหรือสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
2) นายณัฐชัย พันธ์ชาลี คณะกรรมการสงเคราะห์ ดี เด่ น ระดั บ จั งหวั ด
ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและการป้องกันกระทาผิด
3) นางวาสนา อัครศรีวร คณะกรรมการสงเคราะห์ ดี เด่ น ระดั บ จั งหวั ด
ด้านการจัดหารายได้หรือสนับสนุนกองทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
3. พิธีมอบใบประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจ (ตารวจภูธร
จังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยเมื่ อวันที่ 16 มกราคม 2561 เจ้าหน้ าที่ ตารวจ สภ.นิ คมคาสร้อย
ได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัด เพื่อป้องกันปราบปรามการลักลอบลาเลียงยาเสพติดและสิ่งของ
ผิ ด กฎหมาย ได้ เรี ยกตรวจรถยนต์ โดยสาร ที่ เดิ น ทางออกจากจั งหวั ด มุ ก ดาหาร
พบนายสาธิ ต สมพาน ผู้ โดยสาร มี ท่ าทางพิ รุ ธ ได้ ต รวจค้ น ตั วไม่ พ บสิ่ งของผิ ด
กฎหมาย จึ งได้ ตรวจค้ นกระเป๋ าพบ ยาบ้ า จ านวน 9,806 เม็ ด ยาไอซ์ จ านวน
89.06 กรัม อาวุธปืนพกสั้นขนาด .38 จานวน 1 กระบอก กระสุนปื น จานวน
25 นัด จึงแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบและทาการจับกุม ตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง
พนักงานสอบสวน สภ.นิคมคาสร้อย ดาเนินคดี
และเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.คาชะอี ได้ตั้งจุด
ตรวจจุดสกัด พบรถต้องสงสัยขับเลี่ยงจุดตรวจ จึงได้หยุดรถเพื่อตรวจสอบ พบนายชุม
พล นกถาวร คนขับมีท่าทางพิรุธ แต่ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายในรถ ระหว่างนั้นได้มี
รถยนต์อีกคัน โดยมีนายอนุเชาว์ ตาลรุ่ง และนายกวีรัตน์ โชติบุญ ขับตามมา สอบถาม
ทราบว่ามาด้วยกัน จึงได้ทาการตรวจค้นรถยนต์คันที่ 2 พบ ยาบ้า จานวน 59,200
เม็ด อาวุธปืน ขนาด .38 จานวน 1 กระบอก กระสุนปืน 7 นัด อาวุธปืน ขนาด 9 มม.
จานวน 1 กระบอก กระสุน 5 นัด และทาการสืบสวนขยายผลจับกุม พ.ต.ท. ดุลยธนู
หมื่นพรม เจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.กุฉินารายณ์ ที่ติดต่อมารับยาบ้าดังกล่าว นาตัวผู้ต้องหา
พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.คาชะอี 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
1) ร้ อ ยต ารวจเอกขวั ญ ชั ย หอมพนา รองสารวั ต รป้ อ งกั น ปราบปราม
สถานีตารวจภูธรนิคมคาสร้อย
2) ดาบต ารวจทิ น กฤต อิ ท ธิ โยธิ น ผู้ บั งคั บ หมู่ งานป้ องกั น ปราบปราม
สถานีตารวจภูธรนิคมคาสร้อย
3) ร้อยต ารวจเอกเอกพงษ์ จาปา รองสารวัตรสืบสวน สถานี ต ารวจภู ธร
คาชะอี
4) ร้ อยต ารวจเอกสิ งห์ ณ พร ผิ วข า รองสารวั ต รกองก ากั บ การสื บ สวน
ตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
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5) ดาบต ารวจถาวร พั นโกฏิ์ ผู้ บั งคั บหมู่ งานสื บสวน สถานี ต ารวจภู ธร
คาชะอี
6) ดาบตารวจศักดิ์สังวาน ห้วยทราย ผู้บังคับหมู่ งานป้องกันปราบปราม
สถานีตารวจภูธรคาชะอี
7) สิบตารวจตรีปิติชาติ หงส์วงค์ ผู้บังคับหมู่ งานป้องกันปราบปราม สถานี
ตารวจภูธรคาชะอี
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดมุกดาหาร
(1) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายไปดารงตาแหน่งจังหวัดอืน่

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 พ.อ.(พ) ทักษพล ศิรริ ักษ์

ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่
ผู้ บั ง คั บ การกองก าลั ง รั ก ษา รองผู้ บั ญ ชาการมณฑล
ความสงบเรี ย บร้ อ ยจั ง หวั ด ท ห า ร บ ก ที่ ๒ ๘
มุกดาหาร
(จังหวัดเลย)

(2) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 นายพชร โพธิ์กงิ่

มติที่ประชุม
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.

มติที่ประชุม

ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่
นักวิชาการเกษตรชานาญการ ผู้อานวยการศูนย์หม่อน
พิ เ ศษ ส านั ก งานหม่ อ นไหม ไหมเฉลิมพระเกียรติฯ
เฉ ลิ ม พ ระ เกี ย รติ ฯ เข ต 3 มุกดาหาร
จังหวัดขอนแก่น

รับทราบ
๑.2 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงาน
ต่างๆ ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕61 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/๒๕61 วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม ๒๕61
รายงานการประชุมมีจานวน 22 หน้า ฝ่ายเลขานุการได้เผยแพร่รายงานการ
ประชุมในเว็บไซต์จังหวัด www.mukdahan.go.th และได้จัดส่งรายงานการประชุม
ทาง E-mail : mukdahan_gov@hotmail.com แล้ว ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการ
ประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/๒๕61 วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม ๒๕61

๑๐

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) ผลการด าเนิ น การป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เหตุ ท างถนนช่ ว งเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. 2561 (สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
หน.สนง.ปภ.จ.
ข้ อ มู ล สถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ระหว่ า งวั น ที่ 11-17 เมษายน 2561
รวม 7 วัน
- เกิดอุบัติเหตุ 54 ครั้ง
- มีผู้บาดเจ็บ(Admit) 57 ราย
- มีผู้เสียชีวิต 4 ราย
ข้อมูลเปรียบเทียบการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (รายอาเภอ)
ปี 2560
ปี 2561
11 - 17 เมษายน 2560
11 - 17 เมษายน 2561
อาเภอ
เกิดเหตุ บาดเจ็บ เสียชีวิต เกิดเหตุ บาดเจ็บ เสียชีวิต
เมืองมุกดาหาร
14
13
3
17
16
2
นิคมคาสร้อย
8
7
1
8
11
คาชะอี
5
5
1
3
หนองสูง
3
3
8
8
ดอนตาล
1
1
9
7
2
ดงหลวง
1
1
6
7
หว้านใหญ่
1
1
5
5
รวม 33
30
5
54
57
4
สาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุ
ปี 2560
11-17 เมษายน 60
จานวน(ครั้ง)
สาเหตุ
เมาสุรา
16
ทัศนวิสัยไม่ดี
8
ขับรถเร็วเกินกาหนด
5

ปี 2561
11-17 เมษายน 61
ร้อยละ

สาเหตุ

จานวน(ครั้ง)

ร้อยละ

27
15
6

51.54
23.08
9.23

44.44 เมาสุรา
22.22 ขับรถเร็วเกินกาหนด
13.89 ตัดหน้ากระชัน้ ชิด

ประเภทยานพาหนะทีเ่ กิดอุบัติเหตุ
ปี 2560
11-17 เมษายน 60
ยานพาหนะ

จานวน(ครั้ง)

ร้อยละ

28
4
1

84.85
12.12
3.03

จักรยานยนต์
ปิกอัพ
รถการเกษตร

มติที่ประชุม

ปี 2561
11-17 เมษายน 61

รับทราบ

ยานพาหนะ

จักรยานยนต์
ปิกอัพ
รถเก๋ง

จานวน(ครั้ง)

ร้อยละ

46
4
2

83.64
7.27
3.64

๑๑

(2) ผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัด
มุกดาหาร (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ผู้แทนปลัดจังหวัด
ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ รับทราบ ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ เรื่องการปรับกรอบระยะเวลาดาเนินการโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน โดยมีกรอบระยะเวลา ดังนี้
๑) การจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ ๓ เดิมจากวันที่ ๑๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
เปลี่ยนเป็น วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
2) การจั ด เวที ป ระชาคม ครั้ง ที่ ๔ เดิ ม จากวั น ที่ ๑ - ๒๐ พฤษภาคม
2561 เปลี่ยนเป็น วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
รายงานผลการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
การจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 3 ( วันที่ 11 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ) โดยทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล จังหวัดมุกดาหาร
กระบวนการปรับเปลี่ยนความคิด (Mindset) ด้วยการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 11 - 29 เมษายน 2561 (จากระบบ https://misreport2.dopa.go.th)
ผลกำรจัดเวทีประชำคม ครั้งที่ 1

ที่

จำนวน
ผู
จำนวน ม./ช. ดำเนินกำร ดำเนินกำร คงเหลือ คงเหลือ ้เข้ำร่วม
ทั้งหมด
(ม./ช.) (ร้อยละ) (ม./ช.) (ร้อยละ) กิจกรรม

อำเภอ

มติที่ประชุม

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

1
2

69
94
66
91
27
73
47
50

17,731
1,088
2,709
444
6,252
1,837
2,304
3,097

รวม
งบประมำณ

176
11
27
4
64
17
23
30

ไตรมาสที่

384
172
52
40
24
46
20
30

จำนวน

ปัญหำควำมต้องกำรในแต่ละด้ำน (จำนวนเรื่อง)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
โครงสร้ำง เกษตร ทรัพยำกรฯ อำชีพ/ สำธำรณสุข ควำม
พื้นฐำน
คุณภำพชีวติ
มั่นคง

รวมทั้งหมด (จังหวัด) 560
1 เมืองมุกดำหำร 183
2 นิคมคำสร้อย
79
3 หนองสูง
44
4 คำชะอี
88
5 ดอนตำล
63
6 หว้ำนใหญ่
43
7 ดงหลวง
60

คลังจังหวัด

31
6
34
9
73
27
53
50

แผนงำน/โครงกำร

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

4,877 2,433,926,731 2,721 652
180
16,820,000
141 9
695 560,947,500 389 61
288 121,482,500 193 22
2,200 1,348,876,731 1,122 372
426
500,000
206 59
332
15,350,000
165 73
756 369,950,000 505 56

งบประจา

213
3
31
8
87
31
16
37

782
17
100
44
375
71
69
106

174
3
26
7
110
20
3
5

ภาพรวม

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

เป้าหมาย (%)
30.29
52.29

335
7
88
14
134
39
6
47

๑๒

ไตรมาสที่
3
4

รายการ
งบประจา
งบลงทุน
รวม

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

งบประจา

ภาพรวม

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

เป้าหมาย (%)
74.29
96

1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
%
ลาดับการ
ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2561
เป้าหมาย
เบิกจ่าย
ไตรมาส 2
(ประเทศ)
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
943.55
607.56
64.39
77
18
1,423.44
671.69
47.19
65.11
26
2,366.99
1,279.25
54.05
74.29
25
2. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
งบประจา
งบลงทุน
รวม
มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

เบิกจ่าย
ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2561
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
57.86
26.78
46.28
148.75
13.40
9.01
206.61
40.18
19.45

%
เป้าหมาย
ไตรมาส 2
77
65.11
74.29

ลาดับการ
เบิกจ่าย
(ประเทศ)
7
50
33

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.
ธนาคารออมสิน
ธนาคารกรุงไทย

60,993
15,400
6,607

ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 13 - 20 เมษายน 2561
จ่ายบัตร จ่ายบัตร
ร้อยละ
คงเหลือ
สะสม

6
0
1

59,565
14,422
6,240

97.66
93.65
94.45

1,428
978
367

๑๓
หน่วยงาน

จานวนบัตร
ผู้มีสิทธิ

ส านั ก งานคลั ง จั ง หวั ด 1,831
มุกดาหาร
รวม
84,831

มติที่ประชุม

ร้านธงฟ้าสมัครใจ
414
ร้านแก๊ส
19
รับทราบ

จ่ายบัตร

จ่ายบัตร
สะสม

ร้อยละ

คงเหลือ

1

1,740

95.03

91

8

81,967

96.62

2,964

ติดตั้งแล้ว
188
ติดตั้งแล้ว
10

รอติดตั้ง
226
รอติดตั้ง
9

3.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
(1) ผลการด าเนิ น โครงการสู บ น้ าพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ สู้ ภั ย แล้ ง เพื่ อ
การเกษตรยั่งยืน (สานักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร)
พลังงานจังหวัด
สานักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร ได้ดาเนินโครงการสูบน้าพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรยั่งยืน ตามกิจกรรมขับเคลื่อนวาระ “36 กิจกรรม 36 ปี
จังหวัดมุกดาหาร” ซึ่งได้ดาเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารทั้งหมด 23 ระบบ
โดยแยกเป็นระบบเพื่อการเกษตร 21 ระบบ และระบบเพื่อประปาหมู่บ้าน 2 ระบบ
ได้นาร่องในกลุ่มปลูกผักเกษตรอินทรีย์ จานวน 4 กลุ่ม และกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
จานวน 2 กลุ่ม ในอาเภอนิคมคาสร้อย วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน แก้ไขปัญหาวิกฤต
ภัยแล้งของประชาชนและเกษตรกร ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลน
น้า ช่วยทาให้ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ลดวิกฤตภัยแล้ง ได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้การ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จาเป็นต้องบูรณาการองค์ความรู้จาก
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่นการให้ความรู้ด้านการเกษตร การปศุสัตว์ การประมง
การตลาด การแปรรูปผลผลิต จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อน
โครงการ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
มติที่ประชุม
รับทราบ
(2) ระดับความสาเร็จของหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิในพื้นที่สามารถ
จัด บริก ารอาชี ว อนามั ย ให้ กั บ แรงงานในชุ ม ชน (ส านั ก งานสาธารณสุ ข จังหวั ด
มุกดาหาร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผลการตรวจคัดกรองเกษตรกรโดยใช้กระดาษ Reactive Paper เพื่อหา
สารเคมี ต กค้างในเลือ ดปี ๒๕๕๙ จานวนเกษตรกรที่ คั ด กรองความเสี่ยงทั้ งหมด
๔,๘๓๖ ราย ได้รับการตรวจหาสารเคมีตกค้าง พบว่า ปกติ จานวน ๑,๓๗๙ ราย
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๒๘.๕๑ ปลอดภั ย ๑,๖๖๑ ราย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๓๔.๓๔
เสี่ยง ๑,๔๔๔ ราย คิดเป็น ร้อยละ๒๙.๘๕ ไม่ปลอดภัย ๓๕๒ คิดเป็นร้อยละ๗.๒๗
ปี ๒๕๖๐ จานวนเกษตรกรที่คัดกรองความเสี่ยง ทั้งหมด ๗,๐๘๘ ราย ได้รับการ
ตรวจหาสารเคมีตกค้าง พบว่า ปกติ จานวน ๔,๐๔๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๒

๑๔

ปลอดภัย ๑,๒๒๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒๖ เสี่ยง ๑,๓๐๘ ราย คิดเป็น ร้อยละ
๑๘.๔๕ ไม่ปลอดภัย ๗๒๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑๘
มติที่ประชุม
รับทราบ
(3) โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
วัน ส าคั ญ สากลของโลก ประจ าปี ๒๕๖๑ (สานั ก งานพระพุ ท ธศาสนาจั งหวั ด
มุกดาหาร)
ผอ.สนง.พระพุทธฯ
วันวิสาขบูชาเป็นวันสาคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เนื่องด้วยเป็นสิริมงคล
ดิถีคล้ายวัน ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิ พพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์
ศาสดาเอกของโลก นอกจากนี้องค์การสหประชาชาติยังได้ประกาศให้การรับรองว่า
เป็ น วัน ส าคั ญ สากล และเป็ นวัน หยุ ด ท าการขององค์ก ารสหประชาชาติ เพื่ อ ให้
พุทธศาสนิกชนได้บาเพ็ญกุศล บริจาคทาน รักษาศีล ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม สวดมนต์
และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ พระสถูปเจดีย์เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์และ
รักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามของพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อจรรโลง
พระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาประจาชาติไทยให้วัฒนาถาวรคู่ชาติไทยตลอดไป
สาหรับในปี ๒๕๖๑ จังหวัดมุกดาหารโดยสานักงานพระพุทธศาสนา
จั ง ห วั ด ร่ ว มกั บ คณ ะสงฆ์ จั ง ห วั ด มุ ก ดาห าร ก าหนดจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
พระพุ ทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสาคัญ สากลของโลก ระหว่างวัน ที่
๒๓ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัดทุกวัดในจังหวัดมุกดาหาร โดยกาหนดวัดที่จัด
กิจกรรมที่เป็นศูนย์กลางระดับจังหวัดและระดับอาเภอ ทั้ง ๗ แห่ง ดังนี้
๑) วั ด ศรี บุ ญ เรื อ ง อ าเภอเมื อ งมุ ก ดาหาร วั ด ศู น ย์ ก ลางระดั บ จั งหวั ด
๒) วัดสระพังทอง อาเภอเมืองมุกดาหาร วัดศูนย์กลางระดับอาเภอเมือง
มุกดาหาร
๓) วัดป่าวิเวกวัฒนาราม วัดศูนย์กลางระดับอาเภอคาชะอี
๔) วัดศิลาวิเวก วัดศูนย์กลางระดับอาเภอดอนตาล
๕) วัดพุทโธธัมมธโร วัดศูนย์กลางระดับอาเภอนิคมคาสร้อย
๖) วัดโพธิ์ศรีแก้ว วัดศูนย์กลางระดับอาเภอดงหลวง
๗) วัดป่าวิเวก วัดศูนย์กลางระดับอาเภอหว้านใหญ่
๘) วัดไตรภูมิ วัดศูนย์กลางระดับอาเภอหนองสูง
ทั้งนี้ สานักงานพระพุทธศาสนาจะได้กาหนดวัน เวลา และมีหนังสือเชิญ
ส่วนราชการในโอกาสต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
(4) โครงการเพิ่ มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ ลงทะเบี ยนสวัสดิการแห่ งรัฐ
เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต (สานักงานพัฒนา
ฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร)
ผู้แทน ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานฯ การดาเนินงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการ
แห่ งรัฐ ระยะที่ 2 โดยดาเนิน โครงการเพิ่ม ศักยภาพผู้มีรายได้น้ อยที่ลงทะเบีย น
สวัสดิการ แห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต 2

๑๕

มติที่ประชุม

กิจกรรม คือ1) การฝึกอาชีพเร่งด่วนช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) จานวน 60 ชม.
2) การฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทาหรือการประกอบอาชีพอิสระ จานวน 18 ชม.
/ 30 ชม. และ 60 ชม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการ
แห่ งรัฐและมีรายได้ต่ากว่า 30,000 บาท/คน/ปี ได้รับความรู้และทักษะในการ
ประกอบอาชีพ และนาความรู้ที่ ได้รับ ไปประกอบอาชีพ ให้ มีรายได้พ้น จากความ
ยากจน ขณะนี้อยู่ระหว่างที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกระทรวงการคลัง คัดกรอง
ความซ้าซ้อนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเลือกเข้าฝึกอาชีพหลักสูตรต่างๆ โดยกรม
พัฒ นาฝีมือแรงงานได้กาหนด Kick Off ฝึกอาชีพตามโครงการดังกล่าว จังหวัดละ
5 รุ่น ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 พร้อมกันทั่วประเทศ
รับทราบ

๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)
(1) สรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี (พอ.สว.) และการดาเนินโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้าง
รอยยิ้ ม ให้ ป ระชาชน” ครั้งที่ 7 ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (ที่ ท าการ
ปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ผู้แทนปลัดจังหวัด
จังหวัด มุกดาหาร ได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ต ามโครงการ “หน่ ว ย
บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 7 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรี
นคริน ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เมื่ อ วัน ที่ 19 เมษายน 2561 ณ โรงเรีย น
บ้ า นนาทาม หมู่ ที่ 10 ต าบลป่ า ไร่ อ าเภอดอนตาล ในการออกหน่ ว ยบริ ก าร
เคลื่อนที่ฯ ในครั้งนี้ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเคลื่อนที่
พอ.สว. ได้ออกมาปฏิบัติงานการบริการ ด้านสุขภาพ ในด้านการตรวจรักษาโรค
ทั่ ว ไป การบริ ก ารทั น ตกรรม การบริ ก ารการแพทย์ แ ผนไทย การให้ ค วามรู้
ด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ส่วนราชการ หน่ วยงานภาครัฐของ
จังหวัดเหล่ากาชาดจังหวัด และอาเภอ ตลอดจนภาคเอกชน ได้นาบริการมาร่วม
ให้ บ ริ ก ารประชาชนในพื้ น ที่ จ านวน 44 หน่ ว ย ตลอดทั้ ง รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
การเสนอปั ญ หาของชุ ม ชนต่ า งๆ ในพื้ น ที่ และพร้ อ มมอบสิ่ ง ของที่ จ าเป็ น
แก่ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดมุกดาหารกาหนดออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัดทุกข์
บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 8 และออกหน่วยแพทย์
เคลื่ อนที่ พอ.สว. ในพื้ น ที่ อาเภอเมื องมุ กดาหาร ในวัน ที่ 23 พฤษภาคม 2561
ณ วัดโพธิ์ศรี หมู่ที่ 2 บ้านส้มป่อย ตาบลนาสีนวน อาเภอเมืองมุกดาหาร
มติที่ประชุม
รับทราบ
(2) สถิติที่สาคัญเพื่อการพัฒนาจังหวัด (สานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร)
สถิติจังหวัด
สานั กงานสถิติ จังหวัดมุ กดาหารขอน าเสนอข้ อมู ลสถิ ติ ที่ ส าคั ญเพื่ อการ
พัฒนาจังหวัด คือ ภาวการณ์ทางานของประชากร จังหวัดมุกดาหาร ไตรมาส 1/2561
ผลการสารวจพบว่า ผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป 275,300คน เป็นผู้อยู่ในกาลังแรงงาน

๑๖

มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

มติที่ประชุม

หรื อผู้ พ ร้ อมจะท างาน 190,063 คน ซึ่ งประกอบด้ วยผู้ มี งานท า 186,332 คน
ผู้ว่างงาน 2,739 คน และผู้รอฤดูกาล 991 คน ส่วนผู้ที่ อยู่นอกกาลังแรงงาน หรือ
ผู้ที่ไม่พร้อมทางาน 85,237 คน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน คนชรา เป็นต้น
ส าหรั บ ไตรมาส1/2561จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร มี อั ต ราการว่ า งงาน
ร้อยละ 1.4 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปี 2560 พบว่า อัตราการ
ว่างงานเพิ่มขึ้น
รับทราบ
(3) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนมีนาคม
2561 (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
ในเดือนมีนาคม 2561 เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร
บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารมีสัญญาณหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
ตามการหดตั ว ของเครื่ อ งชี้ ทั้ งด้ านอุ ป ทานและอุ ป สงค์ ภ ายในจั งหวั ด จากภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริการและการท่องเที่ยว การใช้จ่ายภาครัฐและ
การค้ าชายแดน สาหรับการลงทุ นภาคเอกชนชะลอตั ว ส่วนการบริโภคภาคเอกชน
ขยายตั ว เสถี ยรภาพเศรษฐกิ จจังหวัด อั ตราเงินเฟ้ อทั่ วไปชะลอตั ว แต่ ก ารจ้ างงาน
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
รับทราบ
๓.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) สรุ ป ประเด็ น จากรายการ “ศาสตร์ พ ระราชา สู่ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ”
ประจ าเดื อ นเมษายน 2561 (ส านั ก งานจังหวัด มุ ก ดาหาร) รายละเอี ย ดดู ได้ ที่
เว็บไซต์ http://www.thaigov.go.th
(2) สรุป มติค ณะรัฐมนตรี ประจาเดือนเมษายน 2561 (สานั กงานจังหวัด
มุกดาหาร) รายละเอียดดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaigov.go.th
(3) สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือน
เมษายน 2561 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(4) ดั ช นี ร าคาผู้ บ ริ โ ภคจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ประจ าเดื อ น มี น าคม 2561
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(5) สรุ ป สภาวะการค้ า ชายแดนไทยกั บ สปป.ลาว ด้ า นจั งหวั ด มุ ก ดาหาร
ประจาเดือนมีนาคม 2561 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(6) บริการข่าวตลาดประจาวันที่ 25 เมษายน 2561 (สานักงานพาณิชย์จังหวัด
มุกดาหาร)
(7) สรุปรายงานสถิติ การเกิ ดอุ บั ติ เหตุ ทางถนน ประจ าเดือนมี นาคม 2561
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
(8) การคาดหมายลักษณะอากาศประจาถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖1 (สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร)

๑๗

มติที่ประชุม

(9) การจัดทาทะเบียนประวัติ ตรวจลงตรา (วีซ่า) และอนุญาตทางานของแรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา หลังวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑(สานักงานจัดหา
งานจังหวัดมุกดาหาร)
(10) ผลการจัดงานกาชาดและงานของดี 36 ปี จั งหวั ดมุ กดาหาร ประจ าปี
2561 (สานักงาน กศน. จังหวัดมุกดาหาร)
(11) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” พื้นที่อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานสถิติ
จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
5.1 ปฏิทินงานสาคัญประจาเดือนพฤษภาคม 2561

ประธาน
ที่ วัน/เดือน/ปี/เวลา
กิจกรรม
สถานที่
หน่วยงาน
1 1 พฤษภาคม 2561 การจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติและ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลาง สานักงานสวัสดิการ
เวลา 10.00 น. วั น คุ้ มครองผู้ บริ โภคไทยจั งห วั ด จังหวัดมุกดาหาร
และคุม้ ครอง
มุกดาหาร ประจาปี พ.ศ. 2561
แรงงานจังหวัด
2 3 พฤษภาคม 2561 โค รงก ารค ลิ นิ กเก ษ ต รเค ลื่ อน ที่ อบต.หนองแวง อ.นิ ค ม สานักงานเกษตร
เวลา 10.30 น. ปี 2561
คาสร้อย
จังหวัด
3 4 พฤษภาคม 2561 สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร
เวลา 07.00 น.
4

22 พฤษภาคม
2561
เวลา 07.00 น.
5
23 พฤษภาคม
2561
เวลา 08.00 - 12.00 น.

สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร
- ออกหน่ วยแพทย์ เคลื่ อ นที่ พอ.สว.
พื้นที่อาเภอดอนตาล
- อ อ ก ห น่ ว ย บ ริ ก า ร เค ลื่ อ น ที่
“หน่ ว ยบ าบั ด ทุ ก ข์ บ ารุ ง สุ ข สร้ า ง
ร อ ย ยิ้ ม ให้ ป ร ะ ช าช น ” จั งห วั ด
มุกดาหาร ครั้งที่ 8/2561

วัด เยียวยากตื่ อ (วัด ญวน) สานักงานพัฒนา
อาเภอเมืองมุกดาหาร
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัด
เรือ นจ าจังหวั ด มุ ก ดาหาร หน่วยงานในสังกัด
อาเภอเมืองมุกดาหาร
กระทรวงยุติธรรม
วั ด โ พ ธิ์ ศ รี ห มู่ ที่ 2
บ้ า น ส้ ม ป่ อ ย ต า บ ล
น าสี น วน อ าเภ อ เมื อ ง
มุกดาหาร

- สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
- ที่ทาการปกครอง
จังหวัด

๑๘

ที่
6

วัน/เดือน/ปี/เวลา
28 พฤษภาคม
2561
เวลา 16.00 น.

7

29 พฤษภาคม
2561

8

30 พฤษภาคม
2561
เวลา 08.00 น.
เวลา 09.30 น.

มติที่ประชุม

กิจกรรม
สถานที่
พิธีเจริญพระพุ ทธมนต์ เฉลิมพระเกี ยรติ วัดไตรภูมิ อาเภอหนองสูง
สมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั วมหาวชิ ราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล
ที่ ๙ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่อง วัดศรีบุญเรือง อาเภอเมือง
ในเทศกาลวิสาขบูชา วันสาคัญสากล มุกดาหาร
ของโลก ประจาปี ๒๕๖๑

3.

สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัด

- ประชุ มนายอ าเภอและหั วหน้ า - ห้ อ งประชุ ม แก่ ง กะเบา - ที่ทาการปกครอง
ส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย
ชั้ น 3 ศาลากลางจั ง หวั ด จังหวัด
มุกดาหาร
- ประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และ - ห้ องป ระชุ ม แ ก้ ว กิ น รี - สานักงานจังหวัด
หั ว หน้ าส่ ว นราชการประจ าจั งหวั ด ชั้ น 5 ศาลากลางจั ง หวั ด
มุกดาหาร ครั้งที่ 5/๒๕61
มุกดาหาร
รับทราบ
5.2 การขั บ เคลื่ อ นวาระจั ง หวั ด 36 กิ จ กรรม 36 ปี จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ประจาเดือนพฤษภาคม 2561

ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
สถำนทีเ่ ปิดงำน
วันที่
ที่
1. ๓๖ ปี จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร สร้ า ง ห้ อ งแก้ ว มุ ก ดา ศาลากลาง ๑ พ.ค.61
2.

หน่วยงาน
สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัด

งาน สร้ า งอาชี พ สู่ ค วามมั่ น คง จังหวัดมุกดาหาร
และยั่งยืน
โครงการฝายห้วยยาง และสถานี บ้านนาคา ต.ผึ่งแดด อ.เมือง 9 พ.ค.61
สู บ น้ าด้ ว ยไฟฟ้ าพร้ อ มระบบส่ ง มุกดาหาร
น้า
โครงการศาสตร์ พ ระราชาเพื่ อ
รอยืนยัน
รอยืนยัน
อนาคตและทิ ศ ทางภาคเกษตร
ของจังหวัดมุกดาหาร
-กิ จ ก ร ร ม Young Smart
Farmer
- กิ จ กรรมจั ด แสดงนิ ท รรศการ
โ ค ร ง ก า ร อั น เนื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชดาริ เศรษฐกิ จ พอเพีย ง
น วั ต ก ร ร ม ท า ง ก า ร เก ษ ต ร
ยุวเกษตร

หน่วยงำนรับผิดชอบ
- ห น่ ว ย ง า น ใน สั ง กั ด
กระทรวงแรงงาน
- โครงการชลประทาน
มุกดาหาร
- ห น่ ว ย ง า น ใน สั ง กั ด
ก ระ ท รว งเก ษ ต ร แ ล ะ
สหกรณ์

๑๙

ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

สถำนทีเ่ ปิดงำน

วันที่

หน่วยงำนรับผิดชอบ

- กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเพื่อการ
อนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ า อ่ า งเก็ บ น้ า
ห้วยยาง บ้านนาคา ตาบลผึ่งแดด
อ าเภอเมื อ งมุ ก ดาหาร จั ง หวั ด
มุกดาหาร

มติที่ประชุม

หน.สนจ.

รับทราบ
5.3 กาหนดการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหารครั้งที่ 5/๒๕61
กาหนดการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 5/๒๕61 วันพุธที่ 30 พฤษภาคม ๒๕61 ณ ห้องประชุม
แก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑2.๐๐ น.
ลงชื่อ

ธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี
(นางสาวธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี)
นักวิเทศสัมพันธ์
ผู้จดรายงานการประชุม

