รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 5/๒๕61
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 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. นายณพร เกิดประดิษฐ์
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
6. ร.ต.อ.มนตรี ทุมนัส
อัยการจังหวัดคุม้ ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจงั หวัดมุกดาหาร
7. นางสุจติ รา ฉวีรกั ษ์
แทน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
8. นายสันธาน สร้อยสาโรง
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
9. นายอนุรัตน์ ธรรมประจาจิต
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
10. นางสาวศศิธร ปัญญาไว
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
11. นายยุทธนา ไพฑูรย์
เจ้าพนักงานทีด่ ินจังหวัดมุกดาหาร
12. นายภพ ภูสมปอง
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
13. นายวีระพล เทพากรณ์
แทน หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดมุกดาหาร
14. นายธนาคม ไหลเจริญกิจ
แทน ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
15. นายกนก ศรีวชิ ัยนันท์
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
16. นายพรชัย พุดซ้อน
นายอาเภอคาชะอี
17. นายวุฒิชัย สอนถา
แทน นายอาเภอดอนตาล
18. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
19. นายวัฒนา เจริญจิตร
นายอาเภอดงหลวง
20. นายปิติณัช นิธศิ ธานี
นายอาเภอหว้านใหญ่
21. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
นายอาเภอหนองสูง
22. นางสาวบุญเตรียม คาถา
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
23. นายสุรชัย แสนสุข
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
24. นางศรัญญา ศรพรม
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
25. นางสุวรรณา กุลวงษ์
แทน แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
26. นายประนอม ชาติเมืองปักษ์
แทน จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
27. นางสาวยุคลธร อุตส่าห์
แทน ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
28. นางสาวสุกัลยา แก้วสม
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
29. นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
30. นายจักราวุธ จุฑาสงฆ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
31. นายบัญชา ผลานุวงษ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
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32. นายปิยพงศ์ นาโสก
33. นายเชิดชัย อาจวิชัย
34. นางสาวพิมล โพนทราย
35. นายวิริยะ กลางประพันธ์
36. นางวรจิตร์ ปัญญาดี
37. นางสาวอารี คายกระโทก
38. นายอนันตชัย ไขประภาย
39. นายสุรชัย ตั้งยศวิไล
40. นายภีมสิทธิ์ บวรกิจเจริญนนท์
41. นายสมศักดิ์ ยุทธโอภาส
42. ว่าที่ร.ต.พิเชษฐ์ แก้วจินดา
43. นางอภิญญา อะมะมูล
44. นายชัชวาล ราชขันธ์
45. พล.ต.ต.อภิชติ เทียนเพิ่มพูล
46. ร.ต.อ.อดิพงษ์ บุตรศาสตร์
47. พ.ต.ท.ธีรวัฒน์ ทิพย์ธนาวัฒ
48. พ.ต.อ.เกียรติศกั ดิ์ บารุงสวัสดิ์
49. พ.ต.อ.ชัยพร พงษ์ศกั ดิ์
50. นายไพศาล แสงหิรัญ
51. นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์
52. นายสุชัย ลิ้มวัฒนา
53. นางสุมามาลย์ สายชมภู
54. นายกมล ปภุสโร
55. นางสาวอุทัยวรรณ ประทีป
56. นายไมตรี สายจันดา
57. นายทวน ทองธรรมชาติ
58. นายประหยัด ยุพิน
59. นายบุญส่ง ชืน่ ตา
60. นายสมพร อาษาดี
61. นางสาวอัจฉราพร ซาซุม
62. นายดารง สังข์แก้ว
63. นายคารมณ์ จันทร์แก้ว
64. นายนพดล คงกฤษดาพันธ์
65. นายปัญญา นวนสี
66. นายพิทักษ์ เมืองโคตร
67. นายวีระชาย ทองโพธิ์
68. นายวสันต์ นิสัยมัน่
69. นายสุทัย มีสม

หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ ๗๒
แทน ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดมุกดาหาร
คลังจังหวัดมุกดาหาร
แทน ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
แทน สรรพสามิตพื้นทีม่ ุกดาหาร
แทน สรรพากรพื้นทีม่ ุกดาหาร
แทน นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
ผูอ้ านวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผูอ้ านวยการสานักงานบังคับคดีจงั หวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
แทน ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 234
แทน ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
ผกก.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร
ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
แทน ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แทน สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปทีด่ ินจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จงั หวัดมุกดาหาร
แทน ผูอ้ านวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
ผูอ้ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
ผูอ้ านวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ ินมุกดาหาร
ผูอ้ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
แทน ผูอ้ านวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
แทน หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
แทน สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการอุตนุ ิยมวิทยามุกดาหาร
แทน หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
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70. นายมารุต อุปนิสากร
71. นางสาวฐิติพร พุทธิจักร์
72. นางคาปอน โล่ท์เงิน
73. นายพูลศักดิ์ ศรีวรมย์
74. นายปัญญา มุ่งดี
75. นางสาวนริศรา สุวรรณโชติ
76. นายอนันต์ วงษ์ศา
77. นางสาววัชราภรณ์ ผิวขา
78. นายสนอง แสนเสร็จ
79. นายสายันต์ บุญลี
80. นายนายเรือง สุพร
81. นายเดช สีหะมงคล
82. นายไกรสร แจ่มหอม
83. นายอนน บุญกระสาน
84. นายวิชัย พลอยกลม
85. นายเดชา แสงสุวรรณ
86. นางสาวเสาวนีย์ บุพบุญ
87. นายสุหฤทธิ์ ชาญวนังกูร
88. นางสาวศรุดา นรสิงห์
89. ร.ท.จารัส บุตรสุรชั
90. พ.ท.รักษ์ โคกโพธิ์
91. พ.อ.ผดุงศักดิ์ พันธเวส
92. น.ต.ประวิทย์ โชนุพนั ธ์
93. พ.อ.พรเทพ ชิ้นสุวรรณ
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. นางสาววิมล กลางประพันธ์
105. นายสุรเดช อัคราช
106. นางศิริพร เศษแสงศรี
107. นางพัฒนา อุตโรตุ

ผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยฯ
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินมี ุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
แทน ผูอ้ านวยการโรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการครูฯ จังหวัดมุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.กกล.รส.จว.มห
แทน สัสดีจังหวัดมุกดาหาร

ผบ.นพค.24
แทน ผบ.หมู่เรือที่ 3 นรข.
รอง ผอ.รมน.จว.มห. (ท.)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน รองประธาน ก.ธ.จ.มุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์คมุ้ ครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
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108. นางจิตร อาจสัญจร
109. นายรังสรรค์ ปัตถะเมฆ
110. นายประนม รัชอินทร์
111. นายโสมนัส ทองสุข
112. นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์
113. นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
114. นางธงชัย โสดา
115. นายสมชาย เลาหพัชรินทร์
116. นางบุญญสรณ์ บุญโสม
117. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร
118. นายณัฐพล สุริยนต์

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
แทน ป่าไม้จังหวัดมุกดาหาร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
119. นางสาวธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี นักวิเทศสัมพันธ์ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
2. ผู้อานวยการ คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
3. ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
4. ผู้อานวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร
5. ผู้อานวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
6. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
7. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
8. ผกก.10 กองบังคับการตารวจน้า
9. หัวหน้าสถานีพฒ
ั นาอาหารสัตว์มกุ ดาหาร
10. หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
11. หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
12. โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
13. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
14. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
15. ผอ.สานักบริหารพื้นทีอ่ นุรกั ษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
16. หัวหน้าด่านป่าไม้มกุ ดาหาร
17. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มน้าฯ
18. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
19. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
20. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
21. นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
22. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
23. นายกสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
24. 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) ผลการขั บเคลื่ อนการพั ฒ นาประเทศตามโครงการไทยนิ ยม ยั่ งยื น จั งหวั ด
มุกดาหาร
2) การขอเปิดจุดผ่อนปรนการค้า จังหวัดมุกดาหาร
3) การจั ด กิ จกรรมเนื่ อ งในวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
4) กิจกรรม 36 ปี จังหวัดมุกดาหารประจาเดือนมิถุนายน 2561 ดังนี้

ประธาน

ลำดับ
ที่
1.

วันที่

โครงกำร/กิจกรรม

สถำนที่เปิดงำน

7 มิ.ย.61 36 ปี มุกดาหาร ร่วมใจอนุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
เวลา 14.30 น. ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ ว ยการบริ ห าร
จัดการขยะอย่างยั่งยืน
(การทอดผ้ าป่ า ขยะ รี ไ ซเคิ ล

หน่วยงำนรับผิดชอบ
-สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
- ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์มุกดาหาร

ประจาปีงบประมาณ 2561)
2.

๘ มิ.ย.61

3.

19 มิ.ย.๖๑

๔.

19 มิ.ย.๖๑

มหกรรมการแสดงสี สั น องค์ ปู่
พญานาคจังหวัดมุกดาหาร
จั ง หวั ด เคลื่ อ นที่ บู ร ณ าการ
ร่วมกับโครงการ พอ.สว.

ศาลปู่พญานาค
(จุดชุมวิวสะพานมิตรภาพ ๒)
โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม
มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย
อ.คาชะอี
บ้ านสร้างสุ ข มุกดาหาร ๓๖ ปี บ้านนายเสมียน รัตนวงค์
คุณภาพชีวิตดีผ่านเกณฑ์ จปฐ. บ้านเลขที่ 116 หมู่ 9
ต.หนองเอี่ยน อ.คาชะอี

- สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
- ที่ทาการปกครองจังหวัด
-สนง.พั ฒ นาสั ง คมและ
ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
จังหวัด
- ส น ง .พั ฒ น า ชุ ม ช น
จังหวัด

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

๖

พิธีการก่อนการประชุม
๑. พิธีมอบเก้าอี้สุขา พาสุข (สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
มุกดาหาร)
สมาคมคนพิ การแห่ งประเทศไทย ได้ รับการสนั บ สนุ น งบประมาณจาก
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อร่วมบุญและสมทบทุนการผลิต
เก้ าอี้ สุ ข า ตามโครงการเก้ าอี้ สุ ข า พาสุ ข ปี 2561 ร่ วมกั บ นายสมาน คุ ณ ากร
ไพบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการบริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จากัด เพื่อมอบ
ให้กับคนพิการและผู้มีแนวโน้มพิการ ที่มีปัญหาในด้านการขับถ่าย โดยสานักงาน
พัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด มุกดาหาร ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรคนพิการ สารวจคนพิการและผู้มีแนวโน้ มพิการที่มีปัญหาการ
ขับถ่ายเพื่อขอรับเก้าอี้สุขา พาสุข จานวน 300 ชุด
ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ให้เกียรติ
มอบเก้าอี้สุขา พาสุข ให้แก่ผู้แทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและองค์กรคนพิการ
ดังนี้
1. สานักงานเทศบาลตาบลบ้านเป้า
จานวน 13 อัน
2. สานักงานเทศบาลตาบลภูวง
จานวน 13 อัน
3. องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ไทร
จานวน 22 อัน
4. สานักงานเทศบาลตาบลนาโสก
จานวน 22 อัน
5. องค์การบริหารส่วนตาบลโพนงาม
จานวน 36 อัน
6. สานักงานเทศบาลตาบลดงหลวง
จานวน 12 อัน
7. องค์การบริหารส่วนตาบลคาบก
จานวน 21 อัน
8. องค์การบริหารส่วนตาบลนิคมคาสร้อย
จานวน 12 อัน
9. สมาคมคนพิการจังหวัดมุกดาหาร
จานวน 25 อัน
10. สมาคมห่วงใยคนพิการจังหวัดมุกดาหาร จานวน 30 อัน
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ สวนหลังจวน @มุกดาหาร
เมื่อวัน ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคม
แม่บ้านมหาดไทย ได้นาคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ประกอบด้วยภริยารอง
ปลัดกระทรวง อธิบดี รองอธิบดี ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด
และภริ ย าข้ าราชการฝ่ า ยปกครองในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มาเยี่ ย มชมสวน
หลังจวน ซึ่งได้เปิดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางศาสตร์พระราชาที่จวนผู้ว่าราชการ
จังหวัดมุกดาหาร สวนหลังจวนดังกล่าวเป็นการน้อมนาแนวทางศาสตร์ พระราชามา
ดาเนิน การให้ เป็น รูปธรรม เรียกว่า โคก-นา-หนองโมเดล โดยแบ่งพื้นที่ดาเนิ นการ
ออกเป็น 3 ส่วน มีการดาเนินกิจการสาคัญ 5 ประการดังนี้
1. โคก เป็นพื้นที่สูงได้เน้นการปลูกไม้ผลยืนต้นและพืช เศรษฐกิจ ได้แ ก่
ขนุนและผักหวาน โดยนาทฤษฎีการห่มดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่
9 ซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมีการระเหยของไอน้าสูงมา
เป็นแนวทางการปลูกต้นไม้

๗

มติที่ประชุม

2. นา เป็นพื้นที่ปลูกพืชผักแบบผสมผสานตามแนวคิด “ปลูกทุกอย่างที่กิน
กินทุกอย่างที่ปลูก” ทาให้สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนลงไปได้ นอกจากนั้นได้นา
การให้น้าพืชผักโดยใช้หมอกไอน้ามาเป็นตัวช่วยซึ่งเป็นการใช้น้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
3. หนอง เป็นพื้นที่แหล่งน้าซึ่งได้ปลูกผักบุ้งไว้เป็นร่มเงาให้ปลา และปล่อย
ผาให้ เป็ น อาหารของปลาเล็ก ปลาเล็ กเป็ น อาหารปลาใหญ่ สร้างความสมดุ ลทาง
ธรรมชาติ
4. การจัดการขยะครบวงจร ภายในจวนได้จัดทาถังขยะเปียกเพื่อกาจัดขยะ
ประเภทเศษอาหารสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน จัดทาคอกปุ๋ยหมัก เพื่อกาจัดขยะ
ทั่วไปประเภทใบไม้และอื่นๆ โดยนากลับมาเป็นปุ๋ยในพื้นที่โคกและนา ลดการใช้ปุ๋ย
และสารเคมีที่เป็นอันตราย ส่วนขยะประเภทที่นากลับมาใช้ใหม่ได้แยกเก็บนาไปขาย
เป็นเงินกลับมา ทาให้ขยะในจวนเหลือเป็นปริมาณที่น้อยมาก
5. ศูน ย์เรียนรู้ห ลังจวน@มุ กดาหาร การดาเนิ นงานภายในสวนหลังจวน
ดั ง กล่ า วเป็ น การท าตามแนวคิ ด เดิ น ที ล ะก้ า ว กิ น ข้ า วที ล ะค า ท าที ล ะอย่ า ง
โดยเริ่มต้นจากการทาทีละเรื่องขยายผลออกไปตามลาดับด้วยวิธีการอย่างง่าย ผลการ
ปฏิบัติเป็นรูปธรรมจับต้องได้ และทาได้ทุกครัวเรือน ซึ่งมุ่งหวังที่จะเป็นตัวอย่างแก่
ข้าราชการและผู้สนใจได้มาเรียนรู้ และนากลับไปขยายผลในครัวเรือนของตนเองต่อไป
ผู้สนใจเข้าชมสวนหลังจวน@มุกดาหาร สามารถติด ต่อได้ที่ศูนย์ฝึกและพัฒ นา
อาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร คุณสุทิน ลุนาวัน โทร. 09 8105 1397
รับทราบ
1.2 การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดมุกดาหาร
(1) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายไปดารงตาแหน่งจังหวัดอืน่

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 นายมณเฑียร วิริยะพันธุ์
2
3
4
5

ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่
หั ว ห น้ า อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ภูผาเทิบ
สานักบริหารพื้นที่อนุรกั ษ์
ที่ 9
นางศุภลักษณ์ ศรุตริ ัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
แรงงานจังหวัดอุทัยธานี
นายอารักษ์ ส่องแสง
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
จัดหางานจังหวัดตราด
นางสาวสุกัลยา แก้วสม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สวัสดิการและคุม้ ครอง
จังหวัดมุกดาหาร
แรงงานจังหวัดนครพนม
นางอรุณี ศรีประจันทร์
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร ประกันสังคมจังหวัด
ศรีสะเกษ
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(2) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 พ.อ. (พ) บุญสิน พาดกลาง
2

นางจิตร อาจสัญจร

มติที่ประชุม
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

ผอ.ทส.จ.

ตาแหน่งเดิม
เสนาธิการกองบัญชาการ
กองพลทหารราบที่ 3
(จังหวัดนครราชสีมา)
นั ก วิ ช าการป่ า ไม้ ช านาญการ
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9

ตาแหน่งใหม่
ผูบ้ ังคับการกองกาลัง
รักษาความสงบเรียบร้อย
จังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
ภูผาเทิบ

รับทราบ
๑.3 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงาน
ต่างๆ ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕61 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/๒๕61 วันจันทร์ที่ 30 เมษายน ๒๕61
รายงานการประชุมมีจานวน 19 หน้า ฝ่ายเลขานุการได้เผยแพร่รายงานการ
ประชุมในเว็บ ไซต์จังหวัด www.mukdahan.go.th ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการ
ประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/๒๕61 วันจันทร์ที่ 30 เมษายน ๒๕61
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 จังหวัด
มุกดาหาร (สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร)
นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน ที่
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ว่ารัฐบาลควรจัดทาโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้
แผ่น ดิน เพื่อให้ ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันปลูก และบารุงรักษาต้นไม้ ทั้ง ๗๗
จังหวัด อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนอื่น รัฐวิสาหกิจ
องค์ ก รเอกชน และภาคประชาชน เพื่ อ ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นได้ มี โอกาสถวายความ
จงรักภักดีและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ จังหวัดมุกดาหาร ได้เล็งเห็นความสาคัญ
ในเรื่องนี้ และเห็ น ว่าแนวทางในการที่ จ ะฟื้ น ฟู ท รัพ ยากรป่ าไม้ ให้ เกิ ด ความอุ ด ม
สมบูรณ์ขึ้นมาได้ ก็คือการร่วมมือร่วมใจปลูกต้นไม้ขึ้นมาใหม่ทั้งในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม
ที่สาธารณประโยชน์ ที่ดินกรรมสิทธิ์ หัวไร่ปลายนา วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ
พื้น ที่ชุมชนต่างๆ โดยปลูกได้ในทุกๆ วัน และทุกโอกาสที่เหมาะสม เพื่อให้ต้นไม้
ที่ ป ลู ก ขึ้ น ได้ แ สดงบทบาทหน้ า ที่ เป็ น กลไกส าคั ญ ในการสร้ า งความสมดุ ล ตาม
ธรรมชาติ จังหวัดมุกดาหารจึงจัดทาโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่น ดิน
ปี พ.ศ.๒๕๖๑ จั งหวัด มุ ก ดาหาร ระหว่างวัน ที่ 29 พฤษภาคม - 30 กั น ยายน
2561 ขึ้ น และขอเชิญ ร่วมพิ ธี เปิ ด ตัวโครงการฯ ในวัน พฤหั ส บดีที่ ๗ มิ ถุน ายน

๙

มติที่ประชุม

ปลัดจังหวัด

มติที่ประชุม

๒๕๖๑ เวลา 09.00 น. ณ บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนตาบลบ้านโคก (ป่าภูขวาง) อาเภอ
เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ
(2) ผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัด
มุกดาหาร (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
๑. สรุปผลการดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทย
นิยม ยั่งยืน ที่ผ่านมา
๑.๑ เวทีประชาคม ครั้งที่ ๑ ( ระหว่างวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๒๐
มีนาคม ๒๕๖๑) ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ๕๖๐ หมู่บ้าน/ชุมชน จานวนผู้เข้าร่วมเวที
ประชาคม ๖๑,๗๔๑ คน โดยมีปัญหาความต้องการที่ได้จากเวทีประชาคม ครั้งที่ ๑
จานวน ๕,๙๔๐ โครงการ ซึ่งขณะนี้ทีมวิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการของอาเภออยู่
ระหว่างการวิเคราะห์และจัดทาโครงการเสนอต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ
๑.๒ เวที ประชาคม ครั้งที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๒๑ มีน าคม ถึงวันที่ ๑๐
เมษายน ๒๕๖๑) ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ๕๖๐ หมู่บ้าน/ชุมชน จานวนผู้เข้าร่วม
เวทีประชาคม ๕๖,๕๐๗ คน
๑.๓ เวทีประชาคม ครั้งที่ ๓ (วันที่ ๑๑ เมษายน ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม
๒๕๖๑) ด าเนิ น การเสร็ จ สิ้ น แล้ ว ๕๖๐ หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน จ านวนผู้ เข้ า ร่ ว มเวที
ประชาคม ๕๕,๙๘๒ คน ขณะนี้ อยู่ในห้วงการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ ๔ ซึ่งได้เริ่ม
ด าเนิ น การตั้ งแต่ วั น ที่ ๑๖ พฤษภาคม ถึ ง วั น ที่ ๓๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑ ปั จ จุ บั น
ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ๔๓ หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๘ จานวนผู้เข้าร่วมเวที
ประชาคม ๔,๓๕๒ คน
2. การจัด สรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม เติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑
2.๑ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด ท าเวที ป ระชาคม ครั้ ง ที่ ๓ มอบหมายให้
สานักงานจังหวัดเป็นหน่วยเบิกจ่ายเงินโดยเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร จานวน ๑
ครั้ง/หมู่บ้าน/ชุมชน โดยให้เบิกค่าวิทยากรไม่เกิน ๑๒ คน เฉลี่ยคนละ ๓๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท/หมู่บ้าน/ชุมชน และค่าอาหาร ๑ มื้อ สาหรับผู้เข้าประชุม
เวทีประชาคม เฉลี่ยหมู่บ้านละ ๑๐๐ คนๆ ละ ๔๐ บาท เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท กรณี
หมู่บ้าน/ชุมชน ขนาดเล็กเป้าหมายไม่ครบ ๑๐๐ คน ให้เพิ่มในหมู่บ้านอื่นๆ ให้ครบ
ตามเป้าหมาย
2.๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดทาเวทีประชาคม ครั้งที่ ๔ มอบหมายให้กรมการ
ปกครองเป็ น หน่ ว ยเบิ ก จ่ า ยเงิ น ตามแนวทางการจั ด ท าเวที ป ระชาคมครั้ ง ที่ ๓
จานวน ๔,๒๕๖,๐๐๐ บาท
2.๓ ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักศึกษาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน จานวน ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท
รับทราบ

๑๐

(3) การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
คลังจังหวัด
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 กันยายน ๒๕60 เห็นชอบมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕
61 เพื่อให้ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐถือปฏิ บัติ โดยกาหนด
เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
แยกรายไตรมาส ดังนี้
ลงทุน
งบประจา
ภาพรวม
(สะสม ณ สิ้นไตร
ไตรมาสที่
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส) (สะสม ณ สิ้นไตรมาส)
มาส)
เป้าหมาย (%)
เป้าหมาย (%)
เป้าหมาย (%)
1
21.11
33
30.29
2
43.11
55
52.29
3
65.11
77
74.29
4
88
98.36
96

รายการ
งบประจา
งบลงทุน
รวม

1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
%
ลาดับการ
ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
เป้าหมาย
เบิกจ่าย
ไตรมาส 2
(ประเทศ)
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
1,087.56
724.74
66.62
77
46
1,390.80
722.00
51.91
65.11
28
2,478.66
1,446.74
58.37
74.29
37
2. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
งบประจา
งบลงทุน
รวม
มติที่ประชุม

เบิกจ่าย
ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
57.86
39.90
60.32
148.75
22.72
15.27
206.61
57.62
27.89
รับทราบ

%
เป้าหมาย
ไตรมาส 2
77
65.11
74.29

ลาดับการ
เบิกจ่าย
(ประเทศ)
3
43
27

๑๑

คลังจังหวัด

(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.
60,993
ธนาคารออมสิน
15,400
ธนาคารกรุงไทย
6,607
ส านั ก งานคลั ง จั ง หวั ด 1,831
มุกดาหาร
รวม
84,831

มติที่ประชุม

ร้านธงฟ้าสมัครใจ
414
ร้านแก๊ส
19
รับทราบ

ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 15 - 18 พฤษภาคม 2561
จ่ายบัตร จ่ายบัตร
ร้อยละ
คงเหลือ
สะสม

9
0
0
1

59,629
14,422
6,241
1,744

97.76
93.65
94.46
95.25

1,364
978
366
87

10

82,036

96.71

2,795

ติดตั้งแล้ว
211
ติดตั้งแล้ว
10

รอติดตั้ง
203
รอติดตั้ง
9

3.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
(1) การปฏิบัติตนในการรักษาวินัยจราจรตามมติคณะรัฐมนตรี (สานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
ผู้แทน หน.สนง.ปภ.จ.
ด้วยคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนห่งชาติ
ได้ มี ม ติ เมื่ อ วั น ที่ 31 สิ งหาคม 2559 ให้ ทุ ก จั ง หวัด ด าเนิ น การป้ อ งกั น และลด
อุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจัง เพื่อลดความสูญเสีย ในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้อง
ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมทันต่อสถานการณ์ โดยใช้ศูนย์อานวยการความปลอดภัย
ทางถนนจังหวัด (ศปถ.จังหวัด) เป็นกลไกในการดาเนินการ จังหวัดมุกดาหารจึงให้
ทุกภาคส่วนบูรณาการดาเนินการจัดทา “มาตรการองค์กร” กากับบุคลากรในสังกัด
ปฏิบัติตามกฎจราจรและระเบี ยบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดในการใช้รถใช้
ถนน รวมทั้งให้ดาเนินการจัดทาคารับรองการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยจราจรตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2546 และนโยบายด้านความปลอดภัยทาง
ถนนกับข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยมี ส่วนราชการดาเนินการแล้ว
28 หน่วย
มติที่ประชุม
รับทราบ

๑๒

(2) สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร (สานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร)
ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัด
พบการเกิด โรคพิษสุนัขบ้าในหลายพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหาร ตรวจพบ
ตัวอย่างหัวสัตว์ผลบวก จานวน 25 ตัวอย่าง ในวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่
22 พฤษภาคม 2561 ได้แก่ อาเภอนิคมคาสร้อย จานวน 8 ตัวอย่าง อาเภอเมือง
จานวน 7 ตัวอย่าง อาเภอหนองสูง จานวน 5 ตัวอย่าง อาเภอหว้านใหญ่ จานวน 2
ตัวอย่าง อาเภอดงหลวง จานวน 1 ตัวอย่าง และอาเภอคาชะอี จานวน 1 ตัวอย่าง

มติที่ประชุม

หน.สนจ.

อาเภอ
1. อาเภอดอนตาล

โดยดาเนินการ ตามมาตรการเร่งรัดกาจัดโรคพิษสุนัขบ้า ดังนี้
1. ประกาศกาหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า จานวน 3
จุด ยกเลิกประกาศแล้ว จานวน 22 จุด
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีนสะสม จานวน 43,850 โด๊ส
3. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ยื ม วั ค ซี น กรมปศุ สั ต ว์ ส ะสม จ านวน
16,760 โด๊ส
4. ฉี ด วั ค ซี น โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ในสั ต ว์ จ านวน 43,850 ตั ว คิ ด เป็ น
82.74 % ของประชากรสัตว์
- ทาหมัน (สุนขั และแมวเพศเมีย) จานวน 1,128 ตัว คิดเป็น 73.25 %
ของเป้าหมาย
- ตอน (สุ นั ข และแมวเพศผู้ ) จ านวน 506 ตั ว คิ ด เป็ น 76.67 %
ของเป้าหมาย
5. จั ด เวที ป ระชาคมหมู่ บ้ า นและบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงในการแก้ ปั ญ หาการ
ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า จานวน 3 แห่ง
รับทราบ
๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)
(1) การเปิ ด จุ ด ผ่ อ นปรนการค้ า จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร (ส านั ก งานจั ง หวั ด
มุกดาหาร)
อาเภอชายแดนได้จัดทาข้อมูล และรายละเอียดความพร้อมของพื้นที่ใน
การเสนอขอเปิ ด จุ ด ผ่ อ นปรนการค้ า ส่ งให้ จั งหวัด มุ ก ดาหารพิ จ าณาด าเนิ น การ
โดยจังหวัดมุกดาหารจัดประชุมด้านความมั่นคง และด้านเศรษฐกิจ เพื่อพิจารณาเปิด
จุดผ่อนปรนการค้าจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอขอเปิดจุดผ่อน
ปรนการค้าไปยังกระทรวงมหาดไทย จานวน 2 จุด คือ
รายละเอียด
 บ้านดอนตาล หมู่ที่ 1 ตาบลดอนตาล อาเภอดอนตาล ตรงกับ
บ้านด่าน เมืองไซพูทอง แขวงสะหวันนะเขต ขอเปิดทุกวันจันทร์ วัน
พุธ และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น – 18.00 น.

๑๓

อาเภอ
2. อาเภอหว้านใหญ่

มติที่ประชุม

ปลัดจังหวัด

มติที่ประชุม

รายละเอียด
 บ้านสองคอน หมู่ 3 ตาบลป่งขาม อาเภอหว้านใหญ่ ตรงกับบ้าน
นาแกน้อย เมืองไซบู ลี แขวงสะหวันนะเขต ขอเปิด ทุ กวันอาทิ ต ย์
ตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.00 น.
สาหรับ กรณี จุด อื่ นๆที่อาเภอได้ เสนอขอเปิ ด จุด ผ่อนปรนการค้านั้ น ให้
อาเภอชายแดน พิจารณาทบทวนและจัดเตรียมข้อมูลประกอบให้ครบถ้วนทุกมิติ
(เศรษฐกิจ ความมั่นคง การต่างประเทศ) หากมีความพร้อมแล้วให้เสนอข้อมูลมายัง
จังหวัด เพื่อพิจารณาขอเปิดจุดผ่อนปรนในโอกาสต่อไป
ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหาร ได้เสนอขอเปิดจุดผ่อนปรนการค้า ดังกล่าว ไปยัง
กระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาดาเนินการ เมื่อเห็นชอบแล้วนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้มอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ดาเนินการออกประกาศต่อไปภายใต้เงื่อนไข
รับทราบ
(2) สรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี (พอ.สว.) และการดาเนินโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้าง
รอยยิ้ ม ให้ ป ระชาชน” ครั้งที่ 8 ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (ที่ ท าการ
ปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
จังหวัด มุกดาหาร ได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ต ามโครงการ “หน่ ว ย
บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 8 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้าน
ส้มป่อย “รอดนุ กูล” หมู่ที่ 2 ตาบลนาสีนวน อาเภอเมืองมุกดาหาร ในการออก
หน่วยบริการเคลื่อนที่ฯ ในครั้งนี้ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนีเคลื่อนที่ พอ.สว. ได้ออกมาปฏิบัติงานการบริการ ด้านสุขภาพ ในด้านการ
ตรวจรักษาโรคทั่วไป การบริการทันตกรรม การบริการการแพทย์แผนไทย การให้
ความรู้ด้านสุข ภาพให้ แก่ป ระชาชนในพื้ น ที่ นอกจากนี้ ส่ วนราชการ หน่ วยงาน
ภาครัฐของจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด และอาเภอ ตลอดจนภาคเอกชน ได้น า
บริการมาร่วมให้บริการประชาชนในพื้นที่ จานวน 53 หน่วย ตลอดทั้งรับฟังความ
คิดเห็น การเสนอปัญหาของชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ และพร้อมมอบสิ่งของที่จาเป็นแก่
ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดมุกดาหารกาหนดออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัดทุกข์
บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 9 และออกหน่วยแพทย์
เคลื่ อนที่ พอ.สว. ในพื้ น ที่ อ าเภอเมื อ งมุ ก ดาหาร ในวั น ที่ 20 มิ ถุ น ายน 2561
ณ โรงเรียนวัดหลวงปู่จามมหาปุญโญ บ้านห้วยทราย ตาบลคาชะอี อาเภอคาชะอี
รับทราบ

๑๔

ผอ.สนง.ทส.จ.

มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

มติที่ประชุม

(3) โครงการ 36 กิจกรรม 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร การทอดผ้าป่าขยะ
รีไซเคิลประจาปีงบประมาณ 2561 (สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดมุกดาหาร)
จังหวัดมุกดาหารโดยสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
มุกดาหาร กาหนดจัดกิจกรรมในการขับเคลื่อนวาระจังหวัด ๓๖ กิจกรรมเพื่อ ๓๖ ปี
จังหวัดมุกดาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ สร้างจิตสานึกในการลดปริมาณขยะ
มูลฝอยชุมชนตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก ๓ R และให้ประชาชนได้เล็งเห็นความสาคัญของ
การอนุ รักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม การพั ฒนาคุณภาพชี วิตและความ
เป็นอยู่ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ นาไปสู่การพัฒนาจังหวัดมุกดาหารให้เป็น
เมืองน่าอยู่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยได้กาหนดกิจกรรมการทอดผ้าป่าขยะ
รี ไซเคิ ล ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๑ ในวั น พฤหั ส บดี ที่ ๗ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ บริ เวณศาลากลางจั งหวัดมุ กดาหาร ซึ่ งมี หน่ วยงานทั้ งภาครั ฐ
เอกชน สถานศึกษาสถานประกอบการ และทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้ นที่ จังหวัดมุกดาหาร ทั้ ง ๕๕ แห่ง ร่วมในกิ จกรรมการทอดผ้าป่ าขยะรี
ไซเคิล รายได้จากการดาเนินกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลจะนาไปทอดถวาย ณ วัด
รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้าง
พระเจ้ าใหญ่ แก้ วมุ กดาศรี ไตรรั ตน์ ซึ่ งเป็ นศู นย์ รวมจิ ตใจของประชาชนในจั งหวั ด
มุกดาหาร
ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเป็นเงินหรือขยะรีไซเคิลได้ที่สานักงาน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมจั งหวั ด มุ กดาหาร ชั้ น ๓ ศาลากลางจั งหวั ด
มุกดาหาร ที่ว่าการอาเภอทั้ง ๗ แห่ง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๕๕ แห่ ง
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รับทราบ
(4) รายงานภาวะเศรษฐกิ จการคลังจังหวัดมุกดาหาร ประจาไตรมาสที่ 1
(มกราคม - มีนาคม 2561) (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
เครื่ องชี้ ภาวะเศรษฐกิ จจั งหวั ดมุ กดาหาร ไตรมาสที่ 1/2561 บ่ งชี้ ว่ า
เศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร มีสัญญาณหดตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และ
หดตัวต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 4/2560 โดยหดตัวจาก ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม
ดัชนี ผลผลิตภาคบริการ ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ดั ชนีการบริโภคภาคเอกชน
ดัชนี การค้าชายแดน สาหรับดัชนีการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว ในขณะที่ดัชนี ภาค
การใช้ จ่ ายภาครั ฐขยายตั วในรอบหลายไตรมาสที่ ผ่ านมา ส่ วนการจ้ างงานเพิ่ มขึ้ น
จากการเคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่ภาคธุรกิจ และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.36
ชะลอลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
รับทราบ

๑๕

(5) การคาดหมายลั ก ษณะอากาศประจ าถิ่ น ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ของเดือน มิถุนายน ๒๕๖1 (สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร)
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด
เดือนมิถุนายนเป็นเดือนที่อยู่ในช่วงต้นฤดูฝนซึ่งในช่วงต้นและกลางเดือน
มิถุนายน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าว
ไทยเกือบ ตลอดช่วง โดยจะมีกาลังค่อนข้างแรงเป็นระยะๆ ประกอบกับจะมีร่องมรสุม
พาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางช่วง ลักษณะดังกล่าวจะ
ทาให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองกระจาย ประมาณ ร้อยละ 4060 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ส่วนในช่วงปลายเดือน ร่องมรสุม
จะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศจีนตอนใต้ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปก
คลุมจะมี กาลังอ่อนลง ส่งผลให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนื อมี ปริมาณและการ
กระจายของฝนลดลง คาดว่า ปริมาณฝนรวมในเดือนมิถุนายน 2561 นี้ จะสูงกว่าค่า
ปกติ 5 – 10 เปอร์เซนต์ ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกติ
อนึ่ง ในเดือนนี้อาจมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้าน
ตะวันตกและอาจเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ ซึ่งจะทาให้มรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกาลังแรงขึ้น และมีผลกระทบ
ต่อลักษณะอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทาให้มีฝนตกเพิ่มขึ้น จึงขอให้
ประชาชนติ ด ตามข่ า วพยากรณ์ อ ากาศประจ าวั น จากศู น ย์ อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) การเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(2) พระราชบั ญ ญั ติ วินั ยการเงิน การคลั งของรัฐ พ.ศ. 2561 (ส านั ก งาน
จังหวัดมุกดาหาร)
(3) สรุ ป ประเด็ น จากรายการ “ศาสตร์ พ ระราชา สู่ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ”
ประจาเดือนพฤษภาคม 2561 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(4) สรุปมติคณะรัฐมนตรี ประจาเดือนพฤษภาคม 2561 (สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร)
(5) สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือน
พฤษภาคม 2561 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(6) ดั ช นี ร าคาผู้ บ ริ โภคจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ประจ าเดื อ นเมษายน2561
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(7) สรุ ป สภาวะการค้ าชายแดนไทยกั บ สปป.ลาว ด้ านจั งหวั ด มุ ก ดาหาร
ประจาเดือนเมษายน 2561 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(8) สรุปผลการดาเนินการโครงการธงฟ้าราคาประหยัด 7 อาเภอ (สานักงาน
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)

๑๖

มติที่ประชุม

(9) สรุปผลการดาเนินการโครงการ "มหกรรมสุดยอดของดี SMEs กลุ่มสนุก"
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(10)ประชาสัมพันธ์การปรับลดค่าธรรมเนียม การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
(จากัด)และบริษัท(จากัด) (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(11) สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประจาเดือน เมษายน 2561
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
(12) ผลการด าเนิ นงานธนาคารขยะรีไซเคิ ลประจ าเดื อนพฤษภาคม 2561
(สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร)
(13) พระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภท
ของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับ
ประโยชน์ ท ดแทนของบุ ค คลซึ่ งสมั ค รเป็ น ผู้ ป ระกั น ตน พ.ศ.๒๕๖๑
(สานักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
5.1 ปฏิทินงานสาคัญประจาเดือนมิถุนายน 2561

ประธาน
ที่
1

2

วัน/เดือน/ปี/เวลา
กิจกรรม
สถานที่
6 มิถุนายน 2561 โค ร ง ก า ร เข้ า วั ด ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม วั ด ค า ม ว า สี ต า บ ล
เวลา 07.00 น. วั น ธรรมสวนะ จั งหวั ด มุ กดาหาร ห น องแวง อ าเภอนิ คม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
คาสร้อย
การแต่ ง กาย ชุ ด สี ข าว/
ชุดสุภาพ
7 มิถุนายน 2561 โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ ชุมชนบ้านโคก (ป่าภูขวาง)
เวลา 10.30 น. ให้แผ่นดินปี พ.ศ.2561
อาเภอเมืองมุกดาหาร

หน่วยงาน
สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

สานักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
3 19 มิถุนายน 2561 - ออกหน่ วยแพทย์ เคลื่ อ นที่ พอ.สว. โรงเรี ย นวั ด หลวงปู่ จ าม - สานักงาน
เวลา 08.00 - 12.00 น. พื้นที่อาเภอคาชะอี
มหาปุญโญ บ้านห้วยทราย สาธารณสุขจังหวัด
- อ อ ก ห น่ ว ย บ ริ ก า ร เค ลื่ อ น ที่ ต า บ ล ค า ช ะ อี อ า เภ อ - ที่ทาการปกครอง
“หน่ ว ยบ าบั ด ทุ ก ข์ บ ารุ ง สุ ข สร้ า ง คาชะอี
จังหวัด
ร อ ย ยิ้ ม ให้ ป ร ะ ช าช น ” จั งห วั ด
มุกดาหาร ครั้งที่ 9/2561
4 20 มิถุนายน 2561 โค ร ง ก า ร เข้ า วั ด ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม วั ด นิ ค ม เก ษ ต ร ต าบ ล สานักงาน
เวลา 07.00 น. วั น ธรรมสวนะ จั งหวั ด มุ กดาหาร ดงหมู อาเภอหว้านใหญ่ วัฒนธรรมจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
การแต่งกาย ชุดสีขาว

๑๗

ที่ วัน/เดือน/ปี/เวลา
กิจกรรม
5 21 มิถุนายน 2561 สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร
เวลา 07.00 น.
6 28 มิถุนายน 2561 พิธีเจริญพระพุ ทธมนต์ เฉลิมพระเกี ยรติ
เวลา 16.00 น. สมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั วมหาวชิ ราลงกรณ
บดิ นทรเทพยวรางกู ร และสมเด็ จ
พระนางเจ้ าสิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี นาถ
ในรั ชกาล ที่ ๙ ประจ าปี งบประมาณ
๒๕๖๑
มติที่ประชุม

ลำดับ
ที่
1.

สถานที่
โรงแ รม พ ล อ ย พ าเล ซ
อาเภอเมืองมุกดาหาร
วั ด โพ ธิ์ ศ รี แ ก้ ว อ าเภ อ
ดงหลวง

หน่วยงาน
สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัด

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

วันที่

โครงกำร/กิจกรรม

สถำนที่เปิดงำน

7 มิ.ย.61 36 ปี มุกดาหาร ร่วมใจอนุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
เวลา 14.30 น. ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ ว ยการบริ ห าร
จัดการขยะอย่างยั่งยืน
(การทอดผ้ าป่ า ขยะ รี ไ ซเคิ ล

หน่วยงำนรับผิดชอบ
-สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
- ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์มุกดาหาร

ประจาปีงบประมาณ 2561)
2.

๘ มิ.ย.61

3.

19 มิ.ย.๖๑

๔.

19 มิ.ย.๖๑

มติที่ประชุม

มหกรรมการแสดงสี สั น องค์ ปู่
พญานาคจังหวัดมุกดาหาร
จั ง หวั ด เคลื่ อ นที่ บู ร ณ าการ
ร่วมกับโครงการ พอ.สว.

ศาลปู่พญานาค
(จุดชุมวิวสะพานมิตรภาพ ๒)
โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม
มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย
อ.คาชะอี
บ้ านสร้างสุ ข มุกดาหาร ๓๖ ปี บ้านนายเสมียน รัตนวงค์
คุณภาพชีวิตดีผ่านเกณฑ์ จปฐ. บ้านเลขที่ 116 หมู่ 9
ต.หนองเอี่ยน อ.คาชะอี

รับทราบ

- สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
- ที่ทาการปกครองจังหวัด
-สนง.พั ฒ นาสั ง คมและ
ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
จังหวัด
- ส น ง .พั ฒ น า ชุ ม ช น
จังหวัด

๑๘

หน.สนจ.

5.3 กาหนดการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหารครั้งที่ 6/๒๕61
กาหนดการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ครั้ ง ที่ 6 /๒๕61 วั น พฤหั ส บดี ที่ 28 มิ ถุ น ายน ๒๕61
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑2.๐๐ น.
ลงชื่อ

ธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี
(นางสาวธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี)
นักวิเทศสัมพันธ์
ผู้จดรายงานการประชุม

