รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 7/๒๕61
วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายปานทอง สระคูพันธ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
4. นายมีชัย ปัฐพี
แทน อัยการจังหวัดมุกดาหาร
5. นายณพร เกิดประดิษฐ์
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
6. นายมนตรี ปฏิปักษ์จานน
แทน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
7. นายสมศักดิ์ บุญจันทร์
แทน ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
8. นายอนุรัตน์ ธรรมประจาจิต
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
9. นางสาวศศิธร ปัญญาไว
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
10. นายยุทธนา ไพฑูรย์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
11. นายภพ ภูสมปอง
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
12. นายวีระพล เทพากร
แทน หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดมุกดาหาร
13. นายธนาคม ไหลเจริญกิจ
แทน ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
14. นายกนก ศรีวิชัยนันท์
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
15. นายสมาน ภูบุญลาภ
แทน นายอาเภอคาชะอี
16. นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ
นายอาเภอดอนตาล
17. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
18. นายวัฒนา เจริญจิตร
นายอาเภอดงหลวง
19. ว่าที่ ร.ต.เอกวัฒนา คงคาน้อย
แทน นายอาเภอหว้านใหญ่
20. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
นายอาเภอหนองสูง
21. นางสาวบุญเตรียม คาถา
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
22. นายรุ่งชัย พิทักษ์วงษ์โยธิน
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
23. นางศรัญญา ศรพรม
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
24. นางสุวรรณา กุลวงษ์
แทน แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
25. นายณัฐพร เหลืองอร่าม
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
26. นายพูนทรัพย์ ศรีไพบูลย์
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
27. นางระพีพรรณ รัตนบดินทร์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
28. นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
29. นายธัชชัย ใจคง
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
30. นางสาวฉวีวรรณ พันธุ์มณี
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
31. นายเชิดชัย อาจวิชัย
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ ๗๒
32. นายอุทิน สุทธิสาร
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
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33. นางสาวรวีวรรณ แสนสมาสดิ์
34. นางวรจิตร์ ปัญญาดี
35. นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์
36. นายสันทัด รังคพุทธมานะ
37. นางสาวศิริกาญจน์ สุขสกุล
38. นายประพันธ์ จันทร์ไทยศรี
39. นางณัฐกานต์ ผิวงาม
40. นายสมศักดิ์ ยุทธโอภาส
41. ว่าที่ร.ต.พิเชษฐ์ แก้วจินดา
42. นายวิวัฒนชัย วรโรจน์พลาธิป
43. นายชัชวาล ราชขันธ์
44. พ.ต.อ.ดารงศักดิ์ สว่างงาม
45. พ.ต.ท.ธีวัฒน์ ทิพย์ธนาวิวัฒ
46. ร.ต.ต.อครเดชน์ ภูทอง
47. พ.ต.ท.จตรงค์ กลิ่นศรีสุข
48. นางปิ่นอนงค์ วงค์บุญ
49. นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์
50. นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
51. นายนิคม อุทยารักษ์
52. นายวิรัตน์ ภานนท์
53. นางสาวอุทัยวรรณ ประทีป
54. นางกฤษฎาพร พิกุลศรี
55. นายสัมพันธ์ เตือนศิริรัตน์
56. นางเรียบ บริสุทธิ์ซึ้งใจ
57. นายสมพร อาษาดี
58. นายวิชชาเยนทร์ เวชอนันต์ฐชัย
59. นายปิติพงศ์ นุวงศ์ศรี
60. นายดารง สังข์แก้ว
61. นายอุดร ลุนาบุตร
62. นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข
63. นายพิทักษ์ เมืองโคตร
64. นายชัชวาล พละศรี
65. นายวีระชาย ทองโพธิ์
66. นายวสันต์ นิสัยมั่น
67. นายมารุต อุปนิสากร
68. นายถาวร พลีดี
69. นางคาปอน โล่ท์เงิน
70. นายพูลศักดิ์ ศรีวรมย์

แทน ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดมุกดาหาร
คลังจังหวัดมุกดาหาร
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
แทน สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
แทน สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
แทน ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
แทน ผกก.10 กองบังคับการตารวจน้า
แทน ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
แทน เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
มุกดาหาร
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทน โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยฯ
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
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71. นายปัญญา มุ่งดี
72. นางสาวสุพรรษา กุลวงค์
73. นางพรสวรรค์ ศรีวรมย์
74. นายศศิพงษา จันทรสาขา
75. นางจินตนา เอี่ยมอุตมะ
76. นายเรือง สุพร
77. นายทรงธรรม เที่ยงทรง
78. นายอนน บุญกระสาน
79. นายวิชัย พลอยกลม
80. นายเดชา แสงสุวรรณ
81. นางหริรักษ์ มณีสร้อย
82. นางศรีสุภรณ์ ชมศรีหาราชพร
83. นายเกษศิริ สุคนธิ์
84. ร.ท.ประวิทย์ อุ่นกระโทก
85. พ.ท.รักษ์ โคกโพธิ์
86. น.ต.ประวิทย์ โชนุพันธ์
87. พ.อ.พรเทพ ชิ้นสุวรรณ
88. นางสุภาวดี อัมไพพันธ์
89. นายพุทธาสิทธิ์ จันทร์เต็ม
90. นายสุรพร ผิวงาม
91. นายไกรลาศ ผลดี
92. นางศิรัชญา ครุฑอรัญ
93. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์
94. นางพจนีย์ มีพันลม
95. นายฉัตรชัย เฉลิมช่วง
96. นางสาวจริญญา วันทาวงศ์
97. นางมุณันรินทร์ อัคนิจ
98. นายวิทยา จันทร์มิตร
99. นางศิริพร เศษแสงศรี
100. นายเกษม ผิวคา
101. นางจิตร อาจสัญจร
102. นายฐิติกร เงาะปก
103. นายชาคริต นาควิเชียร
104. นายสุพจน์ สุอริยพงษ์
105. นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์
106. นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
107. นางธงชัย โสดา
108. นายสมชาย เลาหพัชรินทร์

แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สานักงานนครพนม
แทน พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.กกล.รส.จว.มห
แทน สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.หมู่เรือที่ 3 นรข.
รอง ผอ.รมน.จว.มห. (ท.)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน รองประธาน ก.ธ.จ.มุกดาหาร
แทน พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร
หัวหน้าด่านป่าไม้มุกดาหาร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดมุกดาหาร

๔

109. นางบุญญสรณ์ บุญโสม
110. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร
111. นายณัฐพล สุริยนต์
112. นางสาวธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
นักวิเทศสัมพันธ์ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร (ติดภารกิจ)
2. หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
3. ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
4. ผู้อานวยการ คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
5. ผู้อานวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร
6. ผู้อานวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
7. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
8. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
9. ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 234
10. ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
11. หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
12. หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
13. หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
14. ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
15. ผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
16. ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการครูฯ จังหวัดมุกดาหาร
17. ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
18. ผบ.นพค.24
19. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
20. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
21. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
22. ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
23. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มน้าฯ
24. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
25. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
26. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
27. นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
28. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
29. นายกสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
30. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร

๕

เริ่มประชุมเวลา

เวลา ๐๙.30 น. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานการ
ประชุมกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ก่อนการประชุม

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารแจ้งข้อราชการสาคัญให้แก่ประชาชน
(โดยการถ่ายทอดเสียงสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด มุกดาหาร
คลื่น ความถี่ FM 99.25 MHz. และ AM.549 KHz ) (สถานี วิท ยุ ก ระจายเสี ย งแห่ ง
ประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร)
เรี ย 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) การจั ด งานเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ราลงกรณ บดิ น ทร
เทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561
2) การจัดกิจกรรม 10 กิจกรรมทาดีเพื่อพ่อ
3) การจั ดกิ จกรรมเฉลิ มพระเกี ยรติ สมเด็ จพระนางเจ้ าสิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี นาถ
ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา 12 สิงหาคม 25๖๑ ทั้งนี้
ขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสี ฟ้า และประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษร
พระปรมาภิไธย ส.ก.
4) จั ง หวั ด มุ ก ดาหารได้ จั ด ตั้ ง “ศู น ย์ รั บ บริ จ าคช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย น้ าท่ ว ม
สปป.ลาว” สาหรับรับบริจาคเงินและสิ่งของจาเป็นอื่นๆ เพื่อส่งให้กับผู้ประสบภัยน้าท่วม
พื้นที่เมืองสนามไซ แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ศาลากลาง
จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร โดยในวั น นี้ (31 กรกฎาคม 2561) เวลา 12.00 น. และเวลา
15.00 น. มีกาหนดรับบริจาคโดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นผู้รับมอบ และจะนาเงิน
พร้อมสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วม ผ่านเจ้าแขวง แขวงสะหวันนะเขตไปยัง
แขวงอัตตะปือ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องว่าการปกครองแขวง
สะหวันนะเขต
5) น้าท่วมในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ขอให้ประชาชนเฝ้าติดตามข่าวสารการเตือนภัย
และพยากรณ์ อากาศอยู่ต ลอดเวลา เฝ้ าระวังบริเวณริมฝั่ งแม่ น้ าโขงเตรียมพร้อ มรับ มื อ
รวมทั้งขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมความช่วยเหลือประชาชน
พี่น้องประชาชนสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ จากผู้ว่าราชการจังหวัด
มุกดาหาร ในรายการผู้ว่าพบประชาชน ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 06.10 – 07.00 น.
ทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร คลื่นความถี่ FM 99.25
MHz. และ AM.549 KHz

ประธาน

พิธีการก่อนการประชุม
๑. พิ ธี ม อบเที ย นพรรษาและเงิน ร่ วมท าบุ ญ เข้ า พรรษา เพื่ อ ถวาย เจ้ า คณะอ าเภอ
ทุกอาเภอ (สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร)
เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจาปี 2561 คณะสงฆ์
และจั ง หวั ด มุ ก ดาหารทุ ก ภาคส่ ว น ได้ ร่ ว มกั น จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การเผยแพร่
พระพุทธศาสนา เพื่อให้ประชาชนและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ถวายเป็นพุทธบูชา และส่งเสริมรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนได้นาหลักธรรม

๖
ทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตส าหรับตนเอง ครอบครัว สังคม
และประเทศชาติ ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทย
ในโอกาสนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล และสนับสนุนประเพณีดีงามดังกล่าว จังหวัด
มุกดาหารโดย ท่านไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และนางอรสา
วงศาโรจน์ นายกเหล่ ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร จึงขอมอบเทียนพรรษา และจตุปัจจัย
ให้กับนายอาเภอ ทุกอาเภอ เพื่อให้นายอาเภอได้นาไปถวายเจ้าคณะอาเภอต่อไป จึงขอ
เรียนเชิญนายอาเภอ รับมอบเทียนพรรษา ดังนี้
๑. นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
๒. นายอาเภอคาชะอี
๓. นายอาเภอนิคมคาสร้อย
๔. นายอาเภอดอนตาล
๕. นายอาเภอหนองสูง
๖. นายอาเภอหว้านใหญ่
๗. นายอาเภอดงหลวง
2. พิ ธี ม อบใบประกาศเกี ย รติ บั ต ร “เกษตรกรดี เด่ น ”ที่ ป ระสบความส าเร็ จ ในการ
ประกอบอาชีพในระดับจังหวัด ประจาปี ๒๕๖๑ (สานักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร)
ด้ ว ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี น โยบายให้ ห น่ ว ยงานต่ า ง ๆ ภายใต้
กระทรวงฯ ด าเนิ น การคั ด เลื อ กเกษตรกร สถาบั น เกษตรกร และสหกรณ์ ที่ ป ระสบ
ความสาเร็จในการประกอบอาชีพในระดับชาติเป็นประจาทุกปี เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และ
เพื่อเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณผู้ที่มีผลงานดีเด่น ให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชน
ทั่วไป รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างให้เกิดขวั ญกาลังใจในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม ซึ่งจะเกิดผลต่อประเทศชาติโดยรวมต่อไป
กรมประมง โดยส านักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ได้รับมอบหมายให้ เป็ น
หน่ วยงานหลักในการส่ งเสริม สนับสนุน เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการพัฒ นา
อาชีพการทาประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า โดยเน้นให้สามารถบริหารจัดการ การผลิต
การตลาดให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาวะปั จ จุ บั น เพื่ อ ยกระดั บ รายได้ แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ครั ว เรื อ นและชุ ม ชนให้ ดี ขึ้ น ทั้ งนี้ กรมประมงได้ แ บ่ งประเภทการคั ด เลื อ กเกษตรกร
ออกเป็น ๕ ประเภท คือ
๑. เกษตรกรดีเด่น อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
๒. เกษตรกรดีเด่น อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ากร่อย
๓. เกษตรกรดีเด่น อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้า
๔. สถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรทาการประมง หรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า
๕. สถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้า
ทั้ งนี้ จากทะเบี ย นผู้ เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ าจื ด ของจั งหวั ด มุ ก ดาหาร ซึ่ ง ปั จ จุ บั น
มีอยู่จ านวนทั้งสิ้ น ๑๑,๔๓๕ ราย สานักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ได้พิจารณาและ
คัดเลือกเกษตรกรจัดส่งให้กรมประมงพิจารณาตามหลักเกณฑ์ในประเภทอาชีพเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าจืด ซึ่งบัดนี้กรมประมงได้พิจารณาและประกาศรายชื่อส่งมายังสานักงานประมง
จังหวัดมุกดาหารเรียบร้อยแล้ว

๗
ในโอกาสนี้ ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ า นผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ได้ โ ปรดมอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ นายประเทือง นาคสวัสดิ์ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่น อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
ระดับจังหวัดของจังหวัดมุกดาหาร
3. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข ”
และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดมุกดาหาร ประจาปี 2561 (สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
กรมการพั ฒ นาชุมชน ได้มอบหมายให้ จังหวัด มุกดาหาร ดาเนิ นการคัด สรร
หมู่บ้ านเศรษฐกิจ พอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุ ข ” ดีเด่น ระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒ นา
ชุมชน ดีเด่นระดับจังหวัด ประจาปี ๒๕61 ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นาเครือข่ายพัฒนา
ชุมชนดีเด่ น ประจ าปี ๒๕61 โดยมี วัต ถุประสงค์เพื่อ ประกาศเกียรติคุณ ยกย่อ งเชิด ชู
เกียรติหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” กลุ่ม/องค์การชุมชนแกนหลักสาคัญใน
การพัฒนาหมู่บ้าน ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล
และครัวเรือนสัมมาชีพ ที่มีผลการดาเนินงานดีเด่นระดับจังหวัด สามารถเป็นแบบอย่างใน
การดาเนินงาน สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นที่ยอมรับ
จั งหวัด มุก ดาหาร ได้ ด าเนิ น การคั ดสรรหมู่ บ้ านเศรษฐกิ จพอเพี ย ง “อยู่เย็ น
เป็ น สุ ข ” ดีเด่น และกิจกรรมพัฒ นาชุมชนดีเด่น รวม 5 ประเภท ตามหลั กเกณฑ์และ
แนวทางที่กาหนด เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยภาคีที่เกี่ยวข้อง
เป็นอย่างดี โอกาสนี้ ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบใบประกาศ
เกียรติคุณหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชน ดีเด่น
จังหวัดมุกดาหาร ประจาปี ๒๕61 ให้เกียรติร่วมถ่ายรูป และให้โ อวาทแก่ผู้นาหมู่บ้าน
ผู้นากลุ่ม/องค์การชุมชน ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน ผู้แทนศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
ระดับตาบล และครัวเรือนสัมมาชีพดีเด่น จังหวัดมุกดาหาร ประจาปี ๒๕61
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดมุกดาหาร
(1) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 นายณัฐพร เหลืองอร่าม
2

นายพูนทรัพย์ ศรีไพบูลย์

มติที่ประชุม
มติที่ประชุม

ตาแหน่งเดิม
นักวิชาการชานาญการพิเศษ
สานักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
ผู้อานวยการกองคลัง

ตาแหน่งใหม่
จัดหางานจังหวัด
มุกดาหาร
ประกันสังคมจังหวัด
มุกดาหาร

รับทราบ
๑.2 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕61 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

๘
ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/๒๕61 วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน ๒๕61
รายงานการประชุม มี จ านวน 18 หน้ า ฝ่ ายเลขานุ การได้ เผยแพร่รายงานการ
ประชุมในเว็บไซต์จังหวัด www.mukdahan.go.th ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/๒๕61 วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน ๒๕61
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙เนื่ องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา 12 สิงหาคม 25๖๑
(สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)

หน.สนจ.

มติที่ประชุม

กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า รัฐบาลได้กาหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ในรั ช กาลที่ 9 เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 นับเป็นมหามงคลอีกวาระหนึ่งที่ปวง
ชนชาวไทยทุ ก หมู่ เหล่ า จะได้ ร่ ว มแสดงความกตั ญ ญู ก ตเวที น้ อ มส านึ ก ในพระมหา
กรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล
ในการนี้ เพื่อให้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในส่วนภูมิภาคเป็นไปด้ว ย
ความเรี ย บร้ อ ยและสมพระเกี ย รติ จั ง หวั ด มุ ก ดาหารจึ ง ก าหนดจั ด กิ จ กรรมเฉลิ ม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส
วัน เฉลิ ม พระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิ งหาคม 2561 ในวัน ที่ 12 สิ งหาคม
2561 ดังนี้
1. พิธีทาบุญตักบาตร
2 . พิ ธี ล ง น า ม ถ ว า ย พ ร ะ พ ร ชั ย ม งค ล ส ม เด็ จ พ ร ะ น า ง เจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
12 สิงหาคม 2561
3. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ทั้งนี้ รายละเอียดการดาเนินการจังหวัดมุกดาหารจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
ส าหรั บ ในระดั บ อ าเภอขอให้ พิ จ ารณาจั ด กิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ ตามแนวทาง
ดังกล่าวข้างต้น
จังหวัดมุกดาหารขอเชิญชวนส่วนราชการ/หน่วยงานประดับพระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประดับธงชาติไทยร่วมกับ
ธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. และระบายผ้าฟ้าขาวบริเวณรั้ว ณ สถานที่ทาการ ตลอด
เดือนสิงหาคม 2561 พร้อมทั้งจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล (ตั้งพระฉายา
ลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมตั้งโต๊ะหมู่และ
สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล) ตั้งแต่วันที่ 6 – 12 สิงหาคม 2561
รับทราบ

๙
(2) การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 กันยายน ๒๕60 เห็นชอบมาตรการเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ่ ายเงิน งบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยกาหนดเป้าหมายการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 แยกรายไตรมาส ดังนี้
ลงทุน
งบประจา
ภาพรวม

คลังจังหวัด

ไตรมาสที่

(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

1
2

เป้าหมาย (%)
21.11
43.11

เป้าหมาย (%)
33
55

เป้าหมาย (%)
30.29
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 24 กรกฎาคม 2561
เป้าหมาย
เบิกจ่าย
ไตรมาส 2
(ประเทศ)
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
1,202.76
990.46
82.35
98.36
17
1,361.31
945.18
69.43
88
19
2,564.08
1,935.63
75.49
96
21
2. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
งบประจา

เบิกจ่าย
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
59.79
44.03
73.64

%
เป้าหมาย
ไตรมาส 2

ลาดับการ
เบิกจ่าย
(ประเทศ)

98.36

2

งบลงทุน

146.82

55.12

37.54

88

39

รวม

206.61

99.14

47.99

96

29

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๐
คลังจังหวัด

มติที่ประชุม

(3) การดาเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
สรุปยอดผู้มารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 จังหวัดมุกดาหาร ดังนี้
ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2561
หน่วยงาน
จานวนบัตร จ่ายบัตร จ่ายบัตร
ร้อยละ
คงเหลือ
ผู้มีสิทธิ
สะสม
ธนาคาร ธ.ก.ส.
60,996
0
59,713 97.90
1,283
ธนาคารออมสิน
15,401
0
14,422 93.64
979
ธนาคารกรุงไทย
6,607
0
6,243
94.49
364
ส านั ก งานคลั ง จั ง หวั ด 1,831
0
1,747
95.41
84
มุกดาหาร
รวม
84,835
0
82,125 98.81
2,717
ร้านธงฟ้าสมัครใจ
414
ร้านแก๊ส
19
รับทราบ

ติดตั้งแล้ว
215
ติดตั้งแล้ว
10

รอติดตั้ง
199
รอติดตั้ง
9

3.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)

ผู้แทน นพ.สสจ.

มติที่ประชุม

(1) ผลการเข้ าร่ วมกิ จกรรมมหกรรมรวมพลสมาชิ กทู บี นั มเบอร์ วั น ปี ๒๕๖๑
ระดับประเทศ (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข ได้จัดกิจกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนั ม
เบอร์วัน ปี ๒๕๖๑ ระดับประเทศ เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
IMPACT FORUM เมืองทองธานี เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน
โดยให้ส่งเสริมสนับสนุน และขับเคลื่อนโครงการทูบีนัมเบอร์วัน
ผลการดาเนินงาน ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนคาชะอีวิทยาคาร ได้รับถ้วย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน(ระดั บ มั ธ ยม)ดี เ ด่ น ในระดั บ ประเทศ และและชมรมทู บี นั ม เบอร์ วั น
บริษัทสหเรืองจากัดได้รับเกียรติบัต รประเภทชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานประกอบการ
กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร
รับทราบ

๑๑
(2) โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่ อ
สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่ มรายได้และความมั่น คงในชีวิต (สานักงานแรงงานจังหวัด
มุกดาหาร)
ผู้แทนแรงงานจังหวัด
ที่

1. กิจกรรมส่งเสริมและฝึกอาชีพ

กิจกรรม

เป้าหมาย
(คน)

จานวน
(รุ่น)

งบประมาณ
(บาท)

ดาเนินการแล้ว
(จานวน รุ่น/คน)

480

20

3,871,800

9/180

1

การส่งเสริมและฝึกอาชีพ
หลักสูตรช่างเร่งด่วน
อเนกประสงค์ (ช่างชุมชน)
(หลักสูตร 60 ชั่วโมง)

2

การฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงาน
ทาหรือการประกอบอาชีพอิสระ
2.1 หลักสูตร 18 ชั่วโมง
2.2 หลักสูตร 30 ชั่วโมง
2.3 หลักสูตร 60 ชั่วโมง

1,425
976
321
105

69
48
16
5

4,187,250
2,196,000
1,203,750
787,500

34/729
31/668
2/41
1/20

รวมทั้งสิ้น

1,905

89

8,059,050

43/909
(ร้อยละ 48.31)

2. กิจกรรมพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (การส่งเสริมการมีงานทา)

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๒

ผู้แทน นพ.สสจ.

มติที่ประชุม

(3) ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม “วันงดสุราแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๑”
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 กาหนดให้วันเข้าพรรษาของ
ทุกปี เป็ น วัน งดดื่ มสุ ราแห่ งชาติและคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
จังหวัดมุกดาหารจึงขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม “งดดื่มสุราแห่ งชาติ ทาความดี
ถวายในหลวง” ในช่วงเข้าพรรษา ดังนี้
1. ลงนามตามแบบฟอร์มลงนามผู้ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา (มีหนังสือ
และแบบฟอร์มส่งถึงหน่วยงานโดยตรง)
2. ทุกอาเภอจัดกิจกรรมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ทาความดีถวายในหลวง
3. ส่งเอกสารลงนามให้หน่วยงานสาธารณสุขเพื่อรวบรวมให้ได้ไม่น้อยกว่า 3,600 คน
รับทราบ
๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)

ผู้แทน นพ.สสจ.

มติที่ประชุม

(1) สถานการณ์ โ รคไข้ เลื อ ดออกจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ปี ๒๕๖๑ (ส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ได้รับรายงานพบผู้ป่วยสะสมตั้งแต่
วั น ที่ ๑ มกราคม ถึ ง ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๑๔๓ ราย คิ ด เป็ น อั ต รา
ป่วย ๔๐.๐๗ ต่อประชากรแสนคน ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต พบพื้นที่เกิดโรคทุกอาเภอ
พบมากที่สุดในอาเภอหนองสูง อัตราป่วย ๑๔๘.๗๗ ต่อประชากรแสนคน รองลงมา
อาเภอดงหลวง ๑๐๓.๔๕ ต่อประชากรแสนคนและดอนตาล อัตราป่ว ย ๘๑.๕๗ ต่ อ
ประชากรแสนคน พบน้อยสุดที่อาเภอหว้านใหญ่ จานวน ๑ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๕.๑๕
ต่อประชากรแสนคน
ในการนี้ จังหวัดมุกดาหารได้จัดกิจกรรมตามโครงการ จิตอาสาปราบยุงลาย
ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร (ที่ชุมชนศูนย์ราชการ) เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
มีนายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม
รณรงค์ โดยรณรงค์ในศาสนสถาน ตามโครงการ ๑ วัด ๑ รพ. สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง โดย รพ.
สต อาสาปราบยุงและโรงพยาบาลทุกแห่ง ทุกหลังคาเรือนร่วมกันทาลายแหล่งเพาะพันธุ์
ยุง ทุกสัปดาห์ เฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีไข้ ๑-๒ วัน แย่ลงให้นึกถึงไข้เลือดออก
รับทราบ
(2) รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด มุกดาหารเดือนมิ ถุน ายน 2561
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)

คลังจังหวัด

มติที่ประชุม

สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ได้ประเมินภาวะเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร
ปี 2561 คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราร้อยละ 5.01 (โดยมีช่วงคาดการณ์
ที่ร้อยละ 1.51 – 7.12 ซึ่งต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ ณ เดือนมีนาคม 2561 ที่คาดว่าจะ
ขยายตั ว ร้ อ ยละ 5.52 ซึ่ งขยายตั ว จากปี ก่อ นหน้ าที่ ขยายตัว ร้อยละ 4.77 ตามการ
ขยายตัวภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ การใช้จ่ายภาครัฐ การลงทุ นภาคเอกชน และ
ภาคการบริโภคภาคเอกชน
รับทราบ

๑๓

มติที่ประชุม

(3) สถิติที่สาคัญเพื่อการพัฒนาจังหวัด (สานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร)
ส านั กงานสถิติจังหวัดมุกดาหารขอนาเสนอข้อมูลสถิติที่ ส าคัญเพื่ อการพั ฒนา
จังหวัด คือ พ่อ - แม่ รังแกฉัน 2560 กล่าวถึง “ปัญหาการหย่าร้าง” มีผลกระทบทาให้เด็ก
ในสังคมไทยก่อปัญหาทางสังคมมากมาย ด้วยสาเหตุที่เด็กอยู่ในครอบครัวแตกแยก จะขาด
ความรัก ความอบอุ่น มีความรู้สึกไม่มั่นคง เนื่องจากลูกเคยชินต่อสภาพพ่อแม่ให้ ความรัก
ความอบอุ่ น และความมั่ นใจแก่ เขา แต่ ความสั มพั นธ์ แบบนี้ ต้ องถู กท าลายไป ท าให้ มี
ผลกระทบกระเทือนต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล ซึ่งอาจทาให้เขาผิดหวัง และมีเรื่องที่
ทาให้ สะเทือนใจ กลายเป็นเด็กกระทาผิด จากสถิติสมรส 1,355 ราย หย่าร้าง 514 ราย
คิดเป็นร้อยละ 37.9
รับทราบ

มติที่ประชุม

๓.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) สรุ ป ประเด็ น จากรายการ “ศาสตร์ พ ระราชา สู่ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ”
ประจาเดือนกรกฎาคม 2561 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(2) สรุ ป มติ ค ณะรัฐ มนตรี ประจาเดื อนกรกฎาคม 2561 (ส านั ก งานจังหวัด
มุกดาหาร)
(3) สรุ ป ผลการดาเนินงานของศูน ย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือน
กรกฎาคม 2561 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(4) ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนมิถุนาคม 2561 (สานักงาน
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(5) สรุ ป สภาวะการค้ า ชายแดนไทยกั บ สปป.ลาว ด้ า นจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ประจาเดือนมิถุนาคม 2561 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(6) สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ทางถนน ประจาเดือน มิถุนายน 2561
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
(7) การคาดหมายลักษณะอากาศประจาถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเดือน
สิงหาคม ๒๕๖1 (สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร)
(8) โครงการผ่ า ตั ด วั น เดี ย วกลั บ (One Day Surgery : ODS) (โรงพยาบาล
มุกดาหาร)
(9) ผลการด าเนิ น งานธนาคารขยะรี ไซเคิ ล ของศาลากลางจั งหวั ด มุ ก ดาหาร
(สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

สถิติจังหวัด

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี -

๑๔
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
5.1 ปฏิทินงานสาคัญประจาเดือนสิงหาคม 2561

ประธาน

ที่
1

วัน/เดือน/ปี/เวลา
7 สิงหาคม 2561
เวลา 08.30 น.

2

12 สิงหาคม 2561 งานเฉลิ มพระเกียรติส มเด็ จพระนาง
เจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พ ร ะ บ ร ม ร า ชิ นี น า ถ
ในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหา
ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช เนื่ องใน โอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
16 สิงหาคม 2561 พิธีเปิดโครงการมอบแว่นตาแก่ผู้สูงวัยใน
เวลา 09.30 น. จังหวัดมุกดาหาร

3

กิจกรรม
งานคล้ ายวันสิ้ นพระชนม์ พระเจ้ าบรม
วงศ์ เธอกรมหลวงราชบุ รี ดิ เรกฤทธิ์
"พ ร ะ บิ ด า แ ห่ งก ฎ ห ม า ย ไท ย "
วันรพี ประจาปี 2561

สถานที่
หน่วยงาน
หน้ า อาคารศาลจั ง หวั ด ศาลจังหวัด
มุกดาหาร
มุกดาหาร
การแต่งกาย เสื้อสีขาวทับ
ด้วยสูทสีดาหรือชุดสุภาพ
ศ า ล า ก ล า ง จั ง ห วั ด สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร

โรงเรี ย นค าแฮดประชา
สรรค์ ตาบลกกแดง อาเภอ
นิคมคาสร้อย
4 21 สิงหาคม 2561 - ออกหน่ วยแพทย์ เคลื่ อ นที่ พอ.สว. โรงเรียนร่มเกล้า
เวลา 08.00 - 12.00 น. พื้นที่อาเภอคาชะอี
หมู่ ที่ 6 ต าบลหนองแคน
- อ อ ก ห น่ ว ย บ ริ ก า ร เค ลื่ อ น ที่ อาเภอดงหลวง
“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 9/2561
5 28 สิงหาคม 2561 พิธีเจริญพระพุ ทธมนต์ เฉลิมพระเกี ยรติ วัดคาแสนสุข อาเภอนิคม
เวลา 16.00 น. สมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั วมหาวชิ ราลงกรณ คาสร้อย
บดิ นทรเทพยวรางกู ร และสมเด็ จ
พระนางเจ้ าสิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี นาถ
ในรั ชกาล ที่ ๙ ประจ าปี งบประมาณ
๒๕๖๑
6 30 สิงหาคม 2561
เวลา 08.00 น. - ประชุ มนายอ าเภอและหั วหน้ า - ห้ อ งประชุ ม แก่ ง กะเบา
ส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย
ชั้ น 3 ศาลากลางจั ง หวั ด
มุกดาหาร
เวลา 09.30 น. - ประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และ - ห้ องป ระชุ ม แ ก้ ว กิ น รี
หั ว หน้ าส่ ว นราชการประจ าจั งหวั ด ชั้ น 5 ศาลากลางจั ง หวั ด
มุกดาหาร ครั้งที่ 8/๒๕61
มุกดาหาร
มติที่ประชุม

รับทราบ

สานักงานเหล่า
กาชาดจังหวัด
-สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
- ที่ทาการปกครอง
จังหวัด
สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัด

- ที่ทาการปกครอง
จังหวัด
- สานักงานจังหวัด

๑๕
5.2 การขับเคลื่อนวาระจังหวัด 36 กิจกรรม 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือน
สิงหาคม 2561
ลาดับ
ที่
1.

วันที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่เปิดงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

22 ส.ค.61

2.

22 ส.ค. 61

3.

27 ส.ค. 61

4.

27 ส.ค. 61

5.

ส.ค. 61

โครงการจั ด ระเบี ย บสายและ
อุปกรณ์สื่อสารและโทรคมนาคม
โครงการพั ฒ นาเมื อ งสมุ น ไพร
จังหวัดมุกดาหาร
โครงการขับ เคลื่อนนวัตกรรมสู่
จังหวัดมุกดาหาร
โครงการจุดเทียนขึ้นภูบูชาพระ
ใหญ่ ถวายเป็นพุทธบูชา
โค รงก ารต รวจ DNA รั บ รอ ง
สัญชาติ

เวทีกลาง ศาลากลางจังหวัด
อ.เมืองมุกดาหาร
โรงพยาบาลนิคมคาสร้อย
อ.นิคมคาสร้อย
ห้ อ งประชุ ม แก้ ว กิ น รี ชั้ น 5
ศาลากลางจังหวัด
วั ด ร อ ย พ ร ะ พุ ท ธ บ า ท
ภูมโนรมย์
ที่ว่าการอาเภอหว้านใหญ่

-การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค
จังหวัด
- สนง.สาธารณสุขจังหวัด
- รพ.นิคมคาสร้อย
- สานักงานจังหวัด
- ศวภ.2/สวทช.
- ส า นั ก ง า น
พระพุทธศาสนา
- อาเภอหว้านใหญ่

มติที่ประชุม

รับทราบ

มติที่ประชุม

5.3 กาหนดการประชุม กรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหารครั้งที่ 8/๒๕61
กาหนดการประชุม กรมการจังหวัด มุก ดาหาร และหั ว หน้ าส่ ว นราชการประจ า
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 8/๒๕61 วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม ๒๕61 ณ ห้องประชุม
แก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑2.๐๐ น.

หน.สนจ.

ลงชื่อ

ธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี
(นางสาวธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี)
นักวิเทศสัมพันธ์
ผู้จดรายงานการประชุม

