รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 6/๒๕61
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชัน้ 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์
รองผู้วา่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายมีชัย ปัฐพี
แทน อัยการจังหวัดมุกดาหาร
4. นายรัชพล คงศรียาตรา
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
5. ร.ต.อ.มนตรี ทุมนัส
อัยการจังหวัดคุม้ ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจงั หวัดมุกดาหาร
6. นายสันธาน สร้อยสาโรง
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
7. นายอนุรัตน์ ธรรมประจาจิต
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
8. นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห แทน พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
9. นายยุทธนา ไพฑูรย์
เจ้าพนักงานทีด่ ินจังหวัดมุกดาหาร
10. นายภพ ภูสมปอง
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
11. นายสัญญ์ธวัชช์ ริ้วเหลือง
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดมุกดาหาร
12. นายธนาคม ไหลเจริญกิจ
แทน ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
13. นายกนก ศรีวชิ ัยนันท์
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
14. นายพรชัย พุดซ้อน
นายอาเภอคาชะอี
15. นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ
นายอาเภอดอนตาล
16. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
17. นายวัฒนา เจริญจิตร
นายอาเภอดงหลวง
18. นายปิติณัช นิธศิ ธานี
นายอาเภอหว้านใหญ่
19. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
นายอาเภอหนองสูง
20. นางสาวบุญเตรียม คาถา
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
21. นายสุรชัย แสนสุข
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
22. นายอาพล สุดนิคม
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมภิ าคสาขามุกดาหาร
23. นางพรผกา ศิรบิ ุรี
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
24. นางบรรจง บรรจง
แทน จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
25. นางรุง่ นภา เต็มดี
แทน ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
26. นางระพีพรรณ รัตนบดินทร์
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
27. นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
28. นายจักราวุธ จุฑาสงฆ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
29. นายบัญชา ผลานุวงษ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
30. นายอุทิน สุทธิสาร
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
31. นายเกียรติศกั ดิ์ พุฒนันท์
ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดมุกดาหาร
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32. นางวรจิตร์ ปัญญาดี
33. นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์
34. นายพยุง บุญสมสุวรรณ
35. นางสาวชัชชฎา ประทุมทิพย์
36. นายประพันธ์ จันทร์ไทยศรี
37. นายสมเกียรติชัย วงษ์จิรภา
38. นายสมศักดิ์ ยุทธโอภาส
39. ว่าที่ร.ต.พิเชษฐ์ แก้วจินดา
40. นายวิวัฒนชัย วรโรจน์พลาธิป
41. นายชัชวาล ราชขันธ์
42. พล.ต.ต.อภิชติ เทียนเพิ่มพูล
43. ร.ต.อ.สกุลไทย พิกุลศรี
44. พ.ต.อ.โกเมน สุภาพ
45. ร.ต.อ.จิตร วงศ์อนิ ตา
46. พ.ต.อ.ชัยพร พงษ์ศกั ดิ์
47. นายไพศาล แสงหิรัญ
48. นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์
49. นายชูยศ เชาว์ศิรกิ ุล
50. นายนิคม อุทยารักษ์
51. นายวิรัตน์ ภานนท์
52. นายสถิต แสงจันทร์
53. นายไมตรี สายจันดา
54. นายประหยัด ยุพิน
55. นางสาวปัญจพร ตั้งศิริ
56. นายอติราช ไชยคา
57. นายวาทิต ไชยแก้ว
58. นายดารง สังข์แก้ว
59. นางสาวฐิติรตั น์ แสนสุข
60. นายพชร โพธิ์กงิ่
61. นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข
62. นายพิทักษ์ เมืองโคตร
63. นายวัยวุฒิ วรชิน
64. นายวีระชาย ทองโพธิ์
65. นายวสันต์ นิสัยมัน่
66. นายพุฒิชัย อาจวิชัย
67. นายมารุต อุปนิสากร
68. นายถาวร พลีดี

คลังจังหวัดมุกดาหาร
ธนารักษ์พื้นที่มกุ ดาหาร
สรรพสามิตพื้นที่มกุ ดาหาร
สรรพากรพืน้ ที่มุกดาหาร
นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร

ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
ผูอ้ านวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
ผูอ้ านวยการสานักงานบังคับคดีจงั หวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
แทน ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 234
ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
แทน ผกก.10 กองบังคับการตารวจน้า
ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
แทน เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สหกรณ์จงั หวัดมุกดาหาร
แทน ปฏิรูปที่ดนิ จังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จงั หวัดมุกดาหาร
ผูอ้ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
แทน ผูอ้ านวยการสถานีพัฒนาที่ดนิ มุกดาหาร
แทน ผูอ้ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
มุกดาหาร
แทน หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
แทน ผูอ้ านวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผูอ้ านวยการอุตนุ ิยมวิทยามุกดาหาร
แทน โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
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69. นางคาปอน โล่ท์เงิน
70. นางสาวธวัลรัตน์ ผงทอง
71. นายปัญญา มุ่งดี
72. นายชัยกร อินทร์ศรี
73. นายอนันต์ วงษ์ศา
74. นางสาววัชราภรณ์ ผิวขา
75. นายสนอง แสนเสร็จ
76. นายสายันต์ บุญลี
77. นายเรือง สุพร
78. นายเดช สีหะมงคล
79. นายทรงธรรม เที่ยงทรง
80. นายพิทักษ์ ศรีเทียมเงิน
81. นายวิชัย พลอยกลม
82. นายเดชา แสงสุวรรณ
83. นางสาวเปี่ยมสุข ปรีดี
84. นางสาวศรุดา นรสิงห์
85. พ.อ.ศิวดล ผาคล้าย
86. น.ต.ประวิทย์ โชนุพนั ธ์
87. พ.อ.พรเทพ ชิ้นสุวรรณ
88. นางสุภาวดี อัมไพพันธ์
89. นายทองอินทร์ อันอาน
90. นายสุรพร ผิวงาม
91. นายกานต์ สุวรรณพันธ์
92. นางรัชดาวัลย์ สมโภชน์พงศ์
93. นายสิทธิลกั ษณ์ จิตอาคนารัตน์
94. นางสาวบงกช สัจจานิตย์
95. นายฉัตรชัย เฉลิมช่วง
96. นางสาวจริญญา วันทาวงศ์
97. นางศิริพร เศษแสงศรี
98. นางจิตร อาจสัญจร
99. นายรังสรรค์ ปัตถะเมฆ
100. นายประนม รัชอินทร์
101. นายชาคริต นควิเชียร
102. นายสุพจน์ สุอริยพงษ์
103. นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์
104. นายธนโชติ โชติบุณยศักดิ์
105. นางอุดมลักษณ์ คาหาญ
106. นางธงชัย โสดา

แทน ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยฯ
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินมี ุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
แทน ผูอ้ านวยการโรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการครูฯ จังหวัดมุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.กกล.รส.จว.มห
แทน ผบ.หมู่เรือที่ 3 นรข.
รอง ผอ.รมน.จว.มห. (ท.)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน รองประธาน ก.ธ.จ.มุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
แทน ป่าไม้จังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าด่านป่าไม้มกุ ดาหาร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
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107. นายสมชาย เลาหพัชรินทร์
108. นางบุญญสรณ์ บุญโสม
109. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร
110. นายณัฐพล สุริยนต์

ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
111. นางสาวธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี นักวิเทศสัมพันธ์ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้ไม่มาประชุม
1. รองผู้วา่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร (ไปราชการ)
2. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร (ติดภารกิจ)
3. หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
4. หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ ๗๒
5. ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
6. ผู้อานวยการ คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
7. ผู้อานวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร
8. ผู้อานวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
9. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
10. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
11. ผูอ้ านวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
12. หัวหน้าสถานีพฒ
ั นาอาหารสัตว์มกุ ดาหาร
13. หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
14. หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
15. ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
16. ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
17. สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
18. ผบ.นพค.24
19. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
20. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
21. ผู้อานวยการศูนย์คมุ้ ครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
22. ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
23. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
24. ผอ.สานักบริหารพื้นทีอ่ นุรกั ษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
25. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มน้าฯ
26. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
27. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
28. นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
29. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
30. นายกสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
31. 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) การเดิ นทางเข้ าร่ ว มการประชุ ม 2018 GMS Economic Corridor
Governors’Forum ซึ่ ง เป็ น เวที ห ารื อ ระดั บ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ตามแนวระเบี ย ง
เศรษฐกิจ แผนงาน GMS และเข้าร่วมงานแสดงสินค้าจีน - เอเชียใต้ ครั้งที่ 5 (5 th
China - South Asia Expo - CSAEXPO) และงานคุ น หมิ ง แฟร์ ครั้ ง ที่ 25 (25 th
China Kunming Import and Export Commodities Fair) ระหว่างวันที่ 12 - 15
มิถุนายน 2561
2) การจัดกิจกรรมวันยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2561
3) ตามที่เป็นข่าวเรื่องโครงการอาหารกลางวันเด็ก ในพื้นที่จังหวัดอื่น ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมุกดาหารได้ไปตรวจสอบโดยลงพื้นที่ ณ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคา
สายทอง) ซึ่งโรงเรียนได้จัดเลี้ยงข้าวหมูแดงให้เด็กนักเรียน ทั้งนี้การลงพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้มี
การแจ้งล่วงหน้าให้ทราบแต่อย่างใด
4) กิจกรรมสาคัญเดือนกรกฎาคม 2561
4.1 การปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดมุกดาหาร เนื่องใน
วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. หมู่ 5 บ้านน้าเที่ยง ตาบล
นากอก อาเภอนิคมคาสร้อย
4.2 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พื้นที่อาเภอคาชะอี และออกหน่วย
บริ ก ารเคลื่ อ นที่ “ หน่ ว ยบ าบั ด ทุ ก ข์ บ ารุงสุ ข สร้า งรอยยิ้ ม ให้ ป ระชาชน” จั งหวั ด
มุ ก ดาหาร ครั้ ง ที่ 10/2561 ในวั น ที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 12.00 น . ณ วั ด โพ น ท อง บ้ าน โพ ธิ์ ท อง ห มู่ ที่ 10 ต าบ ลบ างท รายน้ อ ย
อาเภอหว้านใหญ่
4.3 วันอาสาฬหบูชา วันที่ 27 กรกฎาคม 256 ณ วัดศรีบุญเรือง ตาบลศรี
บุญเรือง อาเภอเมืองมุกดาหาร
4.4 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง และประดับ
ธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.

ประธาน

๖

พี่น้ องประชาชนสามารถรับ ทราบข้อมู ลข่าวสารต่ างๆ ได้จากผู้ว่ าราชการ
จังหวัดมุกดาหาร ในรายการผู้ว่าพบประชาชน ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 06.10 –
07.00 น. ทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด มุกดาหาร คลื่น
ความถี่ FM 99.25 MHz. และ AM.549 KHz
พิธีการก่อนการประชุม
๑. พิธีถวายหนังสือ “เสาเสมาธรรมจักร” รางวัลพระราชทานผู้ทาคุณประโยชน์
ต่อพระพุทธศาสนา ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
ด้ ว ยกรมการศาสนา กระทรวงวั ฒ นธรรม ได้ ด าเนิ น การคั ด เลื อ กผู้ ท า
คุ ณ ประโยชน์ ต่ อ พระพุ ท ธศาสนา ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ยกย่ อ ง
สรรเสริ ญ คุ ณ ความดี แ ละประกาศเกี ย รติ คุ ณ ของผู้ ท าคุ ณ ป ระ โยชน์ ต่ อ
พระพุ ทธศาสนาให้ เป็น ที่ปรากฏสืบ ไป โดย และพิ จารณาคั ด เลือก เพื่ อประกาศ
เกียรติคุณ แยกเป็น ๑๐ ประเภท ได้แก่
๑.ประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา
๒.ประเภทการศึกษาสงเคราะห์
๓.ประเภทส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
๔.ประเภทส่งเสริมการปฏิบัติธรรม
๕.ประเภทกิจการคณะสงฆ์
๖ .ป ระเภทสงเคราะห์ ประชาชน และส่ ง เสริ ม การพั ฒ น าชุ ม ชน
โดยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
๗.ประเภทส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนา
๘.ประเภทสื่อมวลชนที่ส่งเสริมทางพระพุทธศาสนา
๙.ประเภทสมาคม องค์ ก ร มู ล นิ ธิ และหน่ ว ยงานที่ มี กิ จ กรรมทาง
พระพุทธศาสนา
๑๐.ประเภทผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ในการนี้ จังหวัดมุกดาหารได้รับการพิจารณาคัดเลือก ผู้ทาคุณประโยชน์
ต่อพระพุทธศาสนา ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ จานวน ๑ รูป ได้แก่พระครูสิทธิสารธรรม
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีแก้ว (เจ้าคณะอาเภอดงหลวง) ประเภทการศึกษาสงเคราะห์
สาขาการศึกษาศูน ย์ศึก ษาพระพุ ทธศาสนาวัน อาทิ ต ย์ โดยผู้ที่ได้รับการคั ด เลือ ก
เข้ารับพระราชทานรางวัล “เสาเสมาธรรมจักร” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ พลั บ พลาพิ ธี
บริเวณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เนื่ องในเทศกาลวิสาขบูชา วัน สาคัญ ของโลก ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่ อเป็ น การ
ยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล พ ระราชทาน ผู้ ท าคุ ณ ป ระโยชน์ ต่ อ
พระพุทธศาสนา ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
มุ ก ดาหาร ได้ ถ วายหนั ง สื อ “เสาเสมาธรรมจั ก ร” รางวั ล พระราชทานต่ อ
พระพุ ท ธศาสนา ประจ าปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๑ แด่ ท่ า นพระครู สิ ท ธิ ส ารธรรม
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีแก้ว (เจ้าคณะอาเภอดงหลวง)
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2. พิ ธี ม อบเหรีย ญรางวั ล นั ก กี ฬ าเรือ พายเข้ าร่ว มการแข่ งขั น China ASEAN
Nanning International Longzhou invitational Tournament (ส ม า ค ม
กีฬาแห่งจังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยจังหวัดมุกดาหารได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ณ นครหนานหนิง
วาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 12 -21 มิถุนายน 2561 โดยผลการแข่งขัน
นักกีฬาจากจังหวัดมุกดาหารได้ รับ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญ
ทองแดง
ในโอกาสนี้ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมุกดาหาร โดยชมรมเรือพายจังหวัด
มุกดาหารจึงขอมอบโล่รางวัลให้กับจังหวัดมุกดาหาร และขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการ
จังหวัดมุกดาหารมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดมุกดาหาร
(1) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์
2

นางพรผกา ศิริบรุ ี

3

นางระพีพรรณ รัตนบริหาร

มติที่ประชุม
มติที่ประชุม

ตาแหน่งเดิม
วิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ
สานักพัฒนาและบารุงรักษา
อาคารราชพัสดุ
ผู้ อ า น ว ย ก า ร ก ลุ่ ม ง า น
ยุทธศาสตร์ สานักงานแรงงาน
จังหวัดขอนแก่น
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
พิเศษ สานักงานสวัสดิการและ
คุ้ ม ค ร อ ง แ ร ง ง า น
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1

ตาแหน่งใหม่
ธนารักษ์พื้นที่มกุ ดาหาร
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
สวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร

รับทราบ
๑.2 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงาน
ต่างๆ ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕61 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

หน.สนจ.

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/๒๕61 วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม ๒๕61
รายงานการประชุมมีจานวน 18 หน้า ฝ่ายเลขานุการได้เผยแพร่รายงานการ
ประชุมในเว็บ ไซต์จังหวัด www.mukdahan.go.th ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการ
ประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/๒๕61 วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม ๒๕61
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) การเตรี ย มจั ด กิ จ กรรมเนื่ อ งในวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (สานักจังหวัดมุกดาหาร)
กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัด
กิจกรรมเนื่ อ งในวัน เฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็ จพระเจ้าอยู่หั ว 66 พรรษา 28
กรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 โดยมีรัฐมนตรี
ประจ าส านั ก นายกรั ฐ มนตรี (นายสุ วพั น ธุ์ ตั น ยุ วรรธนะ) เป็ น ประธาน ได้ มี มติ
เห็ น ชอบกิ จ กรรมเนื่ อ งในวัน เฉลิ ม พระชนมพรรษาฯ และมอบหมายภารกิ จ ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการ
ในการนี้ เพื่อให้การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหารจึงกาหนดจัดกิจกรรมเนื่อง
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ดังนี้
1. พิธีทาบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
2. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี
3. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
4. กิจกรรม “10 กิจกรรม ทาความดี” ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม
ปล่อยปลา กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมปลูกต้นไม้ ฯลฯ
5. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ทั้งนี้ รายละเอียดการดาเนินการจังหวัดมุกดาหารจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้ง
หนึ่ ง ส าหรั บ ในระดั บ อ าเภอขอให้ พิ จ ารณ าจั ด กิ จ กรรมเนื่ อ งในวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษาฯ ตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น จังหวัดมุกดาหารขอเชิญชวนส่วน
ราชการ/หน่วยงานประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประดับธงชาติ
ไทยร่วมกับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ณ สถานที่ทาการ พร้อมทั้งจั ดสถานที่
ลงนามถวายพระพร (ตั้งพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมตั้งโต๊ะหมู่และ
สมุดลงนามถวายพระพร) และขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ

๙

ประชาชนในจังหวัด มุกดาหารแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือน
กรกฎาคม 2561
มติที่ประชุม
รับทราบ
(2) ผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัด
มุกดาหาร (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ปลัดจังหวัด
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
มติที่ประชุม
รับทราบ
(3) การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
คลังจังหวัด
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 กันยายน ๒๕60 เห็นชอบมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕
61 เพื่อให้ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยกาหนด
เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
แยกรายไตรมาส ดังนี้
ลงทุน
งบประจา
ภาพรวม
ไตรมาสที่ (สะสม ณ สิ้นไตรมาส) (สะสม ณ สิ้นไตรมาส) (สะสม ณ สิ้นไตรมาส)
เป้าหมาย (%)
เป้าหมาย (%)
เป้าหมาย (%)
1
21.11
33
30.29
2
43.11
55
52.29
3
65.11
77
74.29
4
88
98.36
96

๑๐

รายการ
งบประจา
งบลงทุน
รวม

1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
%
ลาดับการ
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561
เป้าหมาย
เบิกจ่าย
ไตรมาส 2
(ประเทศ)
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
1,133.58
855.78
75.49
77
27
1,416.43
854.81
60.35
65.11
22
2,550.01
1,710.59
67.08
74.29
27
2. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
งบประจา
งบลงทุน
รวม
มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

เบิกจ่าย
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
59.79
40.89
68.39
146.82
35.31
24.05
206.61
76.20
36.88

ลาดับการ
เบิกจ่าย
(ประเทศ)
2
48
30

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.
60,994
ธนาคารออมสิน
15,401
ธนาคารกรุงไทย
6,607
ส านั ก งานคลั ง จั ง หวั ด 1,831
มุกดาหาร
รวม
84,833

มติที่ประชุม

%
เป้าหมาย
ไตรมาส 2
77
65.11
74.29

ร้านธงฟ้าสมัครใจ
414
ร้านแก๊ส
19
รับทราบ

ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561
จ่ายบัตร จ่ายบัตร
ร้อยละ
คงเหลือ
สะสม

2
0
0
0

59,704
14,422
6,243
1,747

97.89
93.64
94.49
95.41

1,290
979
364
84

2

82,116

96.80

2,717

ติดตั้งแล้ว
214
ติดตั้งแล้ว
10

รอติดตั้ง
200
รอติดตั้ง
9

๑๑

3.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
(1) ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน ปี 2561 (บ้านพักเด็ก
และครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร)
หัวหน้าบ้านพักเด็กฯ
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดดาเนินการ จัดตั้งสภา
เด็กทุกระดับจังหวัดมุกดาหาร คือ สภาเด็กระดับตาบล จานวน 54 แห่ง สภาเด็ก
ระดับอาเภอ 7 แห่ง สภาเด็กระดับจังหวัด 1 แห่ง รวม 62 แห่ง และมีกิจกรรม
ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมส่งเสริ มให้เด็กและเยาวชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาตนเอง โดยให้เงินอุดหนุนตามแผนงานโครงการของแต่ละสภาเด็ก
เสนอมา ดังนี้
ที่

สภาเด็กและเยาวชน
ธ.ก.ส.
ระดับ สดย.

1
2
3

จังหวัด
อาเภอ
ตาบล/
เทศบาล

จานวน
พื้นที่
1
7
54

2
25

การเปิดบัญชี (จานวน)
ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน
1
4
26

การดาเนินการ
โอนแล้ว
ยังไม่ได้โอน
(บาท)
(บาท)

11,400.1 210,000.3 1,040,000.-

108,600.0.0.-

ร้อยละ

9.5%
100%
100%

1,261,400.- 148,600.- 89.46%

มติที่ประชุม

รับทราบ
(2) โครงการชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว OTOP นวั ต วิ ถี (ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชน
จังหวัดมุกดาหาร)
ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด
รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้าของสังคมที่มุ่งเน้นสร้างรายได้และ
ความเจริญ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามี
ส่วนร่วมดาเนินการร่วมกับภาครัฐเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กรมการ
พัฒนาชุมชนจึงกาหนดดาเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อจะพลิก
โฉมหน้าของ OTOP และสร้างความมั่งมีศรีสุขให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเป็นการ
ก้าวกระโดดของผลิต ภัณ ฑ์ชุมชน OTOP เป็นการทาในเรื่องที่ชาวบ้านถนัด และ
ส่งผลดีแก่ชุมชน 3 ด้านคือ
1.ปรับ สิ น ค้ า ให้ มี น วัต กรรม โดยเน้ น ความมี อั ต ลั ก ษณ์ แ ละภู มิ ปั ญ ญา
พื้นบ้าน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีรูปแบบสินค้าของที่ระลึกเพิ่มขึ้น
2. ชาวบ้ านไม่ ต้ อ งออกไปขายของนอกบ้ า น โดยการเพิ่ ม เสน่ ห์ ชุ ม ชน
ที่เป็นต้นทุน ทั้งเรื่องท่องเที่ยว วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสร้างการเป็นเจ้าบ้านที่ ดี
ดึงคนให้มาใช้จ่ายที่บ้าน
3. สร้างช่องทางการตลาดที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวโดยแต่ละชุมชนเป็น
แอ่งเล็ก ที่มีเสน่ห์เพียงพอในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเช็คอิน ได้ตลอดทั้งปี

๑๒

กรมการพัฒนาชุมชนตั้งเป้าหมายความสาเร็จของโครงการไว้ว่าผลิตภัณฑ์
OTOP ในกลุ่ม D ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 60,000 ผลิตภัณฑ์ รายได้เฉพาะการ
จาหน่ ายผลิต ภั ณ ฑ์ เพิ่ ม ขึ้ น ร้อยละ 10 ชุ ม ชน/หมู่บ้ านได้ รับ การพั ฒ นาด้านการ
จัดการท่องเที่ยวชุมชน จานวน 3,273 ชุมชน/หมู่บ้าน กระจายใน 76 จังหวัด และ
ผ่านการประเมินระดับ “มั่งมี ศรีสุข” ตามเกณฑ์ตัวชี้วั ดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ของกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ จังหวัด มุกดาหารโดยสานักงานพั ฒนาชุมชนได้รับ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปี พ.ศ.2561 เป็นเงิน 45,756,000 บาท
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้อนุมัติโครงการและแจ้งหน่วยดาเนินการ (ระดับ
จังหวัดและอาเภอ) เพื่อดาเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
หรือรับผิดชอบภายในห้วงเวลาที่กาหนด และสานักงานพัฒนาชุมชนได้กาหนด Kick
off โครงการฯ ในระหว่างวัน ที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมมุ กดาหาร
แกรนด์โฮเทล อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด มุ กดาหาร โดยได้เชิญ หั วหน้าส่ว น
ราชการทั้งในระดับ จังหวัด และอาเภอ เจ้าหน้าที่พั ฒ นาชุมชนจังหวัด มุกดาหาร
ทุกคนรวมทั้งแกนนาหมู่บ้านเป้าหมายจานวน 20 หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการฯ
มติที่ประชุม

ปลัดจังหวัด

มติที่ประชุม

รับทราบ
๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)
(1) สรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี (พอ.สว.) และการดาเนินโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้าง
รอยยิ้ ม ให้ ป ระชาชน” ครั้งที่ 9 ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (ที่ ท าการ
ปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
จังหวัด มุกดาหาร ได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ต ามโครงการ “หน่ ว ย
บ าบั ด ทุ ก ข์ บ ารุ ง สุ ข สร้ า งรอยยิ้ ม ให้ ป ระชาชน”จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ครั้ ง ที่ 10
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จ
พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เมื่ อ วั น ที่ 19 มิ ถุ น ายน 2561
ณ โรงเรียนวัดหลวงปูจ่ าม มหาปุญโญ บ้านห้วยทรายราษฎร์ประสงค์ หมู่ที่ 9 ตาบล
คาชะอี อาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหาร ในการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฯ ในครั้งนี้
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรม-ราชชนนีเคลื่อนที่ พอ.สว. ได้ออกมา
ปฏิบัติงานการบริการ ด้านสุขภาพ ในด้านการตรวจรักษาโรคทั่วไป การบริ การทัน
ตกรรม การบริการการแพทย์แผนไทย การให้ความรู้ด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนใน
พื้นที่ นอกจากนี้ ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐของจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด และ
อาเภอ ตลอดจนภาคเอกชน ได้นาบริการมาร่วมให้บริการประชาชนในพื้นที่ จานวน
61 หน่วย ตลอดทั้งรับฟังความคิดเห็น การเสนอปัญหาของชุมชนต่างๆ ในพื้นที่
จังหวัดมุกดาหารกาหนดออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัดทุกข์
บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 10 และออกหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในพื้นที่อาเภอหว้านใหญ่ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ณ ศาลเจ้าปู่นามวงศ์ บ้านดาวเรือง หมู่ 9 ตาบลบางทรายน้อย อาเภอหว้านใหญ่
รับทราบ

๑๓

(2) รายงานผลการดาเนินงานโครงการ “บ้านสร้างสุข มุกดาหาร 36 ปี”
(สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร)
พม.จ.
การดาเนินงานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 - กันยายน 2561 ในเขต
พื้นที่ทั้ง 7 อาเภอ ของจังหวัดมุกดาหาร รวมจานวน 36 หลัง โดย
1) ส านั กงานพั ฒ นาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์ จั งหวั ดมุ กดาหาร
ดาเนินการประสานหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ ประกอบด้วย สานักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) รวมทั้งงบประมาณใน
ส่วนของสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหารในการจัดซื้อ
วัสดุ/อุปกรณ์การก่อสร้างครบทั้ง 36 หลัง ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ในการดาเนินการก่อสร้างระดับพื้นที่ครบทั้ง 36 หลัง ดาเนินการแก้ไขกรณีที่มีปัญหา
ด้านที่ดินสาหรับการก่อสร้างอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลดงหลวง อาเภอดงหลวง จานวน ๑
หลัง
2) ดาเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จานวน 6 หลัง ได้แก่
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่
หมายเหตุ
1 นายเสมียน รัตนวงค์ 116 หมู่ที่ 9 ต.หนองเอี่ยน อ.คาชะ ทาพิธีมอบบ้านเมื่อวันที่ 19 มิ.ย.2561
อี
โดย ผูว้ ่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
เป็นประธาน
2 นายสุรพงษ์ ราช
138 หมูที่ 5 ต.คาชะอี อ.คาชะอี ทาพิธีมอบบ้านเมื่อวันที่ 19 มิ.ย.2561
วิจิตร
โดย ผูว้ ่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
เป็นประธาน
3 น.ส.บัม เชื้อคาฮด 9809 หมู่ที่ 1 ต.พังแดง อ.ดงหลวง
4 นางหวัง ไชยเพชร์ 127 หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.ดง
หลวง
5 นางเฉิด ทวีโคตร
41 หมู่ที่ 3 ต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่
6 นายประสิทธิ์ กุล
6 9 /1 ห มู่ ที่ 8 ต .ห ว้ าน ให ญ่
สิทธิ์
อ.หว้านใหญ่
3) ดาเนินการก่อสร้าง 80 - 90%
4) ดาเนินการก่อสร้าง 10-70%
5) ยังไม่ได้ดาเนินการ
มติที่ประชุม

จานวน 8 หลัง
จานวน 6 หลัง
จานวน 16 หลัง

รับทราบ
(3) การดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณียากจน
เจ็บป่วย พิการ อนาถา (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด
กิจกรรม “36 ปีมุกดาหาร 36 กิจกรรม 36 ครัวเรือน”มีครัวเรือนผู้ประสบ
ปัญหาความเดือดร้อน (อย่างรุนแรง)จากข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และเวที
ประชาคมให้ความเห็นชอบผ่านการพิจารณาจากหมู่บ้าน/ชุมชน อปท./อาเภอ และ
จังหวัด โดยความเห็ นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดมุ กดาหาร ให้เข้าร่วมโครงการฯ

๑๔

มติที่ประชุม

ผอ.ทส.จ.

จานวนทั้งสิ้น36 ครัวเรือน และเมื่อเดือนเมษายน 2561 จังหวัดให้ความเห็นชอบ
ครัวเรือนเป้าหมาย (เพิ่มเติม) จานวน 1 ราย เป็นราษฎรในพื้นที่อาเภอเมืองมุกดาหาร
รวมครัวเรือนเป้าหมายทั้งสิ้น 37 ครัวเรือน
ผลการดาเนินงาน
1.เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ผวจ.จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธี
ส่งมอบบ้านให้ครัวเรือนเป้าหมาย จานวน 2 หลัง ในพื้นที่อาเภอคาชะอี โดย สนง.
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ร่วมกับเหล่ากาชาด/พอช./สโมสร
ไลอ้อนส์/อปท./อาเภอ ผู้นาหมู่บ้านในพื้นที่
2. จังหวัดสนับสนุนปัจจัยการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมายโดยใช้
เงินจากกองทุนทุนช่วยเหลือผู้ยากจนฯ จังหวัดมุกดาหาร ครัวเรือนละ 5,000 บาท
(ได้รับสนับสนุนจากเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านจังหวัดมุกดาหาร) ทั้งนี้ได้อนุมัติครั้งที่
1 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ให้อาเภอคาชะอี 5 ราย อาเภอหนองสูง 3 ราย
และอาเภอดงหลวง 6 ราย รวม 14 ครัวเรือน/14 กิจกรรมเป็นเงิน70,000 บาท
(ได้ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์แก่ครัวเรือนเป้าหมายเสร็จเรียบร้ อยแล้ว) ครั้งที่ 2 กาลังอยู่
ระหว่างการเสนอ ผวจ.พิจารณาอนุมัติให้อาเภอหว้านใหญ่ 3 ราย และอาเภอดอน
ตาล 4 ราย รวม 7 ราย/7 กิจกรรม เป็นเงิน 35,000 บาท
3. สสจ.มุกดาหาร ทีมงานแพทย์ บุคลากร ได้ลงพื้นที่ให้การตรวจรักษา/
ดูแลสุขภาพครัวเรือนเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
สถานะทางการเงินกองทุ นช่วยเหลือผู้ยากจน เจ็บป่ วย พิ การ อนาถา
จังหวัดมุกดาหาร คงเหลือเงินในบัญชีจานวน 8,001.78 บาท
รับทราบ
(4) ผลการดาเนินโครงการ 36 กิจกรรม 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร การ
ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลประจาปีงบประมาณ 2561 (สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร)
ส านั กงานทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมจั งหวั ดมุ กดาหารด าเนิ น
โครงการ 36 ปี มุ ก ดาหารร่ วมใจอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม
ตามนโยบายของผู้ ว่าราชการจั งหวั ดมุ กดาหาร ในการขั บเคลื่ อนวาระจั งหวั ด 36
กิจกรรม เพื่อ 36 ปีจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ในวันที่ 7
มิถุนายน 2561 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดย นายสมชัย มาเสถียร รอง
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ซึ่ง
เป็ นการรวบรวมขยะรีไซเคิลจากทุ กหน่ วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
หน่วยงานเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน ในจังหวัดมุกดาหาร มาจัดตั้งเป็นต้นป่า
ผ้าป่าและขบวนแห่ขยะรีไซเคิล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างจิตสานึกในการลด
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนตั้งแต่ต้นทาง โดยใช้หลัก 3Rs รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือ
จากทุ กภาคส่ วนให้ มี ส่ วนร่ วมในการจั ด การขยะมู ลฝอยตามนโยบายของรั ฐบาล
ซึ่ งรายได้ จากการจ าหน่ ายขยะรี ไซเคิ ลน าไปทอดถวาย ณ วั ด รอยพระพุ ท ธบาท
ภูมโนรมย์ อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างพระเจ้าใหญ่แก้ว
มุกดาศรีไตรรัตน์ มีผลการดาเนินงาน ดังนี้

๑๕

มติที่ประชุม

1. ยอดบริ จาคขยะรีไซเคิ ลที่ ทุ กหน่ วยงานราชการ องค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน ในจังหวัดมุกดาหารร่วมบริจาค
เป็ นน้ าหนั กจานวนทั้งสิ้น 18,304 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าเทียบเท่ากับจานวนเงิน
เท่ากับ 52,134 บาท
2. ยอดบริจาคที่เป็นเงินปัจจัยจากทุกหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน ในจังหวัดมุกดาหาร เป็นจานวน
เงินทั้งสิ้น 204,126 บาท
3. สรุปยอดถวายปัจจัย ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ เพื่อสมทบทุนการ
ก่ อสร้ างพระใหญ่ แก้ วมุ กดาศรี ไตรรั ต น์ จ านวนเงิ นทั้ งสิ้ น 256,260 บาท โดย
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
มุกดาหาร ได้นาไปถวายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561
รับทราบ
5) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมจั งหวั ด มุ ก ดาหาร แบบปริม าณลู ก โซ่ ฉบั บ พ.ศ.
2559 (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)

คลังจังหวัด

มติที่ประชุม
สถิติจังหวัด
มติที่ประชุม

รับทราบ
6) สถิติที่สาคัญเพื่อการพัฒนาจังหวัด (สานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร)
สานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหารขอนาเสนอข้อมูลสถิติที่สาคัญเพื่อการพัฒนา
จังหวัด คือ ภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนจังหวัดมุกดาหาร 2560 และหนี้สินภาค
ครัวเรือนจังหวัดมุกดาหาร 2560
รับทราบ

๑๖

มติที่ประชุม

๓.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) สรุ ป ประเด็ น จากรายการ “ศาสตร์ พ ระราชา สู่ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ”
ประจาเดือนมิถุนายน 2561 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(2) สรุปมติคณะรัฐมนตรี ประจาเดือนมิถุนายน 2561 (สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร)
(3) สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือน
มิถุนายน 2561 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(4) ดัชนี ราคาผู้บ ริโภคจังหวัด มุกดาหาร ประจาเดือนพฤษภาคม 2561
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(5) สรุป สภาวะการค้ าชายแดนไทยกั บ สปป.ลาว ด้านจังหวัด มุก ดาหาร
ประจาเดือนพฤษภาคม 2561 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(6) แบบประชาสัมพันธ์ "ตลาดนัดพาณิ ชย์มุก ทุ กวันพฤหัส" (สานักงาน
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(7) สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบั ติเหตุทางถนน ประจาเดือน พฤษภาคม
2561 (สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
(8) การคาดหมายลั ก ษณะอากาศประจ าถิ่ น ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ของเดือนกรกฎาคม ๒๕๖1 (สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร)
(9) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุง
สุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” พื้นที่อาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหาร
(สานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร
(10) รายงานผลโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการ
แห่ งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และความมั่นคงในชีวิต (สานักงาน
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
5.1 ปฏิทินงานสาคัญประจาเดือนกรกฎาคม 2561

ประธาน
ที่
1

วัน/เดือน/ปี/เวลา
กิจกรรม
4 กรกฎาคม 2561 วั น คล้ า ยวั น ประสู ติ ศาสตราจารย์
เวลา 08.30 น. ดร.สมเด็ จพระเจ้ าลู กเธอ เจ้ าฟ้ าจุ ฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
2 4 กรกฎาคม 2561 การปฏิ บั ติ งานหน่ วยแพทย์ เคลื่ อนที่
เวลา 08.00 - 12.00 น. พอ.สว.จั งหวั ด มุ กดาหาร เนื่ องในวั น
คล้ ายวันประสู ติ สมเด็ จพระเจ้ าลู กเธอ

สถานที่
โรงเรี ย น จุ ฬ าภ รณ ราช
วิทยาลัยมุกดาหาร
การแต่งกาย ชุดปกติขาว
หมู่ 5 บ้านน้าเที่ยง ตาบล
น า ก อ ก อ า เภ อ นิ ค ม
คาสร้อย

หน่วยงาน
โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย
มุกดาหาร
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด

๑๗

ที่
3
4

5

6
7

8
9

10

วัน/เดือน/ปี/เวลา

กิจกรรม
สถานที่
เจ้ าฟ้ าจุ ฬาภรณวลั ยลั กษณ์ อั ครราช
กุมารี
11 กรกฎาคม
วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ห้องแก้วมุกดา ศาลากลาง
2561
จังหวัดมุกดาหาร
เวลา 09.00 น.
การแต่งกาย ชุดปกติขาว
12 กรกฎาคม
โค ร ง ก า ร เข้ า วั ด ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม วั ด โพ ธิ์ ศ รี แ ก้ ว ต า บ ล
2561
วั น ธรรมสวนะ จั งหวั ด มุ กดาหาร น า โ ส ก อ า เภ อ เมื อ ง
เวลา 07.00 น. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
มุกดาหาร
การแต่ ง กาย ชุ ด สี ข าว/
ชุดสุภาพ
18 กรกฎาคม
- ออกหน่ วยแพทย์ เคลื่ อ นที่ พอ.สว. ศ า ล เ จ้ า ปู่ น า ม ว ง ศ์
2561
พื้นที่อาเภอคาชะอี
บ้ า น ด า ว เรื อ ง ห มู่ 9
เวลา 08.00 - 12.00 น. - อ อ ก ห น่ ว ย บ ริ ก า ร เค ลื่ อ น ที่ ต า บ ล บ า ง ท ร า ย น้ อ ย
“หน่ ว ยบ าบั ด ทุ ก ข์ บ ารุ ง สุ ข สร้ า ง อาเภอหว้านใหญ่
ร อ ย ยิ้ ม ให้ ป ร ะ ช าช น ” จั งห วั ด
มุกดาหาร ครั้งที่ 9/2561
20 กรกฎาคม
โค ร ง ก า ร เข้ า วั ด ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม วั ด โสมนั ส สถาน ต าบล
2561
วั น ธรรมสวนะ จั งหวั ด มุ กดาหาร หนองสูง อาเภอหนองสูง
เวลา 07.00 น. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
การแต่งกาย ชุดสีขาว
24 กรกฎาคม
สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร
หอแก้วมุกดาหาร
2561
เวลา 07.00 น.
27 กรกฎาคม
2561
เวลา 07.00 น.
28 กรกฎาคม
2561
28 กรกฎาคม
2561
เวลา 16.00 น.

วันอาสาฬหบูชา

หน่วยงาน
สานักงานจังหวัด
สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

-สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
- ที่ทาการปกครอง
จังหวัด
สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

องค์การบริหารส่วน
จังหวัด และ
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย
วัดศรีบุญเรือง
ส า นั ก ง า น
ตาบลศรีบุญเรือง
พระพุ ท ธศาสนา
อาเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัด
ศ า ล า ก ล า ง จั ง ห วั ด ส านั ก งานจั ง หวั ด
มุกดาหาร
มุกดาหาร

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั มหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พิธีเจริญพระพุ ทธมนต์ เฉลิมพระเกี ยรติ วั ด ร อ ย พ ร ะ พุ ท ธ บ า ท สานักงาน
สมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั วมหาวชิ ราลงกรณ ภู ม โนรมย์ อ าเภอเมื อ ง พระพุทธศาสนา
บดิ นทรเทพยวรางกู ร และสมเด็ จ มุกดาหาร
จังหวัด
พระนางเจ้ าสิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี นาถ
ในรั ชกาล ที่ ๙ ประจ าปี งบประมาณ
๒๕๖๑

๑๘

ที่
11

วัน/เดือน/ปี/เวลา
26 กรกฎาคม
2561
เวลา 08.00 น.
เวลา 09.30 น.
มติที่ประชุม

ลำดับ
ที่
1.

27 ก.ค.61

หน.สนจ.

สถานที่

หน่วยงาน

- 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 7/๒๕61
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
ประจาเดือนกรกฎาคม 2561

วันที่

มติที่ประชุม

กิจกรรม

โครงกำร/กิจกรรม

สถำนที่เปิดงำน

โครงการประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน โรงแรมมุกดาหารแกรนด์
ท่องเที่ยว ๙ หมู่บ้าน
อ.เมืองมุกดาหาร

หน่วยงำนรับผิดชอบ
-สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด

รับทราบ
5.3 กาหนดการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหารครั้งที่ 7/๒๕61
กาหนดการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ครั้ ง ที่ 7/๒๕61 วั น พฤหั ส บดี ที่ 26 กรกฎาคม ๒๕61
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑2.๐๐ น.
ลงชื่อ

ธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี
(นางสาวธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี)
นักวิเทศสัมพันธ์
ผู้จดรายงานการประชุม

