รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 8/๒๕61
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. พ.ต.ท.ประภาส จุลรัตน์
แทน อัยการจังหวัดมุกดาหาร
4. นายณพร เกิดประดิษฐ์
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
5. ร.ต.ท.มนตรี ทุมนัส
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
6. นางสุจิตรา ฉวีรักษ์
แทน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
7. นายสันธาน สร้อยสาโรง
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
8. นายอนุรัตน์ ธรรมประจาจิต
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
9. นายชัยณรงค์ กาญจนะกันโห
แทน พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
10. นายยุทธนา ไพฑูรย์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
11. นายภพ ภูสมปอง
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
12. นายธนาคม ไหลเจริญกิจ
แทน ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
13. นายกนก ศรีวิชัยนันท์
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
14. นายพรชัย พุดซ้อน
นายอาเภอคาชะอี
15. นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ
นายอาเภอดอนตาล
16. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
17. นายวัฒนา เจริญจิตร
นายอาเภอดงหลวง
18. นายปิติณัช นิธิศธานี
นายอาเภอหว้านใหญ่
19. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
นายอาเภอหนองสูง
20. นางสาวบุญเตรียม คาถา
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
21. นายมัฆวาน โภคสวัสดิ์
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
22. นายอาพล สุดนิคม
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
23. นางพรผกา ศิริบุรี
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
24. นายณัฐพร เหลืองอร่าม
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
25. นายพูนทรัพย์ ศรีไพบูลย์
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
26. นางระพีพรรณ รัตนบดินทร์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
27. นางโสภา ทิพย์โอสถ
แทน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
28. นายธัชชัย ใจคง
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
29. นางสาวฉวีวรรณ พันธุ์มณี
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
30. นายปิยพงศ์ นาโสก
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
31. นายเชิดชัย อาจวิชัย
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ ๗๒
32. นางวรจิตร์ ปัญญาดี
คลังจังหวัดมุกดาหาร
33. นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
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34. นายพยุง บุญสมสุวรรณ
35. นางสาวกัลยา มาลีทวล
36. นายประพันธ์ จันทร์ไทยศรี
37. นายสมเกียรติชัย วงษ์สิริภัค
38. นายธนพล นามวงค์พันธุ์
39. ว่าที่ร.ต.พิเชษฐ์ แก้วจินดา
40. นายวิวัฒนชัย วรโรจน์พลาธิป
41. นายชัชวาล ราชขันธ์
42. พ.ต.อ.กิติพัฒน์ สุขา
43. ร.ต.อ.หญิง สกุลไทย พิกุลศรี
44. พ.ต.ท.อุดร ชาวแขก
45. พ.ต.ท.คุณวุฒิ เมธีพิตตินันท์
46. นายชนะ ส่งเจริญ
47. นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์
48. นายสุพจน์ ทนปัทยา
49. นายสังการ เมืองทา
50. นายชาลี ประจงการ
51. นายอรุณ ศรพรม
52. นายไมตรี สายจันดา
53. นายยอดรัก หนึ่งคาที
54. นายประหยัด ยุพิน
55. นายบุญส่ง ชื่นตา
56. นายอติราช ไชยคา
57. นางดวงแก้ว แสนบุบผา
58. นายปิติพงศ์ นุวงศ์ศรี
59. นายรุ่งเรือง ลุ้งบ้าง
60. นางสาวฐิติรัตน์ แสนสุข
61. นายอุดร ลุนาบุตร
62. นางพรรณวดี เจริญนาม
63. นายพิทักษ์ เมืองโคตร
64. นายวัยวุฒิ วรชิน
65. นายวีระชาย ทองโพธิ์
66. นายวสันต์ นิสัยมั่น
67. นายมารุต อุปนิสากร
68. นางสาวบุญส่ง บุญทศ
69. นางคาปอน โล่ท์เงิน
70. นายพูลศักดิ์ ศรีวรมย์
71. นางพัชรพร สุวรรณไตรย์

สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
แทน สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
แทน ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
แทน ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 234
แทน ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
แทน ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
แทน ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
แทน เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แทน สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
มุกดาหาร
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
แทน ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
แทน สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยฯ
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
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72. นายชัยกร จันทร์ศรี
73. นายชนินทร์ วงษ์ดล
74. นางสาววัชราภรณ์ ผิวขา
75. นายสนอง แสนเสร็จ
76. นายสายันต์ บุญลี
77. นายวีระชาติ บุตรดีวงศ์
78. นายเดช สีหะมงคล
79. นายไกรสร แจ่มหอม
80. นายอนน บุญกระสาน
81. นายเดชา แสงสุวรรณ
82. นางหริรักษ์ มณีสร้อย
83. นางสาวศรุดา นรสิงห์
84. น.ต.ประวิทย์ โชนุพันธ์
85. พ.อ.พรเทพ ชิ้นสุวรรณ
86. นายสุพิชัย หล่าสกุล
87. นายพุทธาสิทธิ์ จันทร์เต็ม
88. นายสุรพร ผิวงาม
89. นายกานต์ สุวรรณพันธ์
90. นางศิรัชญา ครุฑอรัญ
91. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์
92. นางสาวบงกช สัจจานิตย์
93. นายฉัตรชัย เฉลิมช่วง
94. นางสาวสุภาวรรณ แก้วใส
95. นางมุณินทรัชร อัคนิจ
96. นายภานุมาศ ลาภา
97. นางศิริพร เศษแสงศรี
98. นางจิตร อาจสัญจร
99. นายรังสรรค์ ปัตถะเมฆ
100. นายประนม รัชอินทร์
101. นายชาคริต นาควิเชียร
102. นายบุญรู้ บุตรดีวงศ์
103. นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์
104. นายธนโชติ โชติบุรยศักดิ์
105. นางวิลาวรรณ ศรีสิทธิ์
106. นายสมชาย เลาหพัชรินทร์
107. นางบุญญสรณ์ บุญโสม
108. นายณัฐพล สุริยนต์
109. นางสาวธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี

แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
ผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการครูฯ จังหวัดมุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.หมู่เรือที่ 3 นรข.
รอง ผอ.รมน.จว.มห. (ท.)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน รองประธาน ก.ธ.จ.มุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
แทน ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร
หัวหน้าด่านป่าไม้มุกดาหาร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
นักวิเทศสัมพันธ์ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

๔
ผู้ไม่มาประชุม
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (ติดภารกิจ)
2. หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
3. ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
4. ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
5. ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดมุกดาหาร
6. ผู้อานวยการ คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
7. ผู้อานวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร
8. ผู้อานวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
9. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
10. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
11. ผกก.10 กองบังคับการตารวจน้า
12. หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
13. หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
14. ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
15. ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
16. ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
17. ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
18. ผบ.กกล.รส.จว.มห
19. สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
20. ผบ.นพค.24
21. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
22. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
23. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
24. ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
25. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มน้าฯ
26. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
27. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
28. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
29. นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
30. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
31. นายกสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
32. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
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)

๕
ประธาน

ที่
1
2
4

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) ผลการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศตามโครงการไทยนิ ย ม ยั่ ง ยื น จั ง หวั ด
มุกดาหาร โดยมีการจัดทาโครงการในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร 724 โครงการ งบประมาณ
112 ล้านบาท
2) สถานการณ์ระดับน้าในแม่น้าโขงสูง 12.80 เมตร ซึ่งเกินระดับวิกฤต เนื่องจากมี
การระบายน้าจากเขื่อนของจีนและลาว ทาให้ระดับน้าสูงขึ้น จึงขอให้ประชาชนเฝ้าติดตาม
ข่าวสารการเตือนภัยและพยากรณ์ อากาศอยู่ตลอดเวลา เฝ้าระวังบริเวณริมฝั่งแม่น้าโขง
เตรียมพร้อมรับมือ รวมทั้งขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมความช่วยเหลือประชาชน
3) เชิญร่วมงานงานสาคัญในห้วงเดือนกันยายน 2561

วัน/เดือน/ปี/เวลา
7 กันยายน 2561
เวลา 09.59 น.
8 กันยายน 2561
เวลา 17.30 น.
15 กันยายน 2561
เวลา 9.00 น.

5 17 กันยายน2561
ตั้งแต่ เวลา 17.00 น.
6

7

20 กันยายน 2561
เวลา 08.00 - 12.00 น.

กิจกรรม
พิ ธี วางศิ ลาฤกษ์ เพื่ อก่ อสร้ างอนุ เสาวรี ย์ พระยา
จันทรศรีสุราชอุปราชามันธาตุราช (เจ้าจันทกินรี)
งาน “เที่ยวงานวัดถิ่นภูไท สุขใจ อิ่มบุญ” ภายใต้
โครงการเที่ ย วงานวั ด 55 เมื อ งรอง บ้ านเรา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พิธีเปิดการจัดงาน 36 กิจกรรม 36 ปี จังหวัด
มุ ก ดาหาร กิ จ กรรมพั ฒ นาอุ ท ยานสมเด็ จ ย่ า
(ฐานปฏิบัติการวรพัฒน์)
- โครงการจุดเทียนขึ้นภู (วัดรอยพระพุ ทธบาทภู
มโนรมย์) เชิดชูมุกดาหาร
- เปิดกิจกรรมทาสี/ติดตั้งหลอดไฟ LED พระใหญ่
- ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พื้นที่อาเภอคา
ชะอี
- ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัด
ทุ ก ข์ บ ารุ ง สุ ข สร้ า งรอยยิ้ ม ให้ ป ระชาชน ”
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 12/2561
พิธีเปิดตลาดอินโดจีนไนท์บาซ่า@มุก

24 กันยายน 2561
เวลา 18.00 น.
9 26 กันยายน 2561 - จัดแสดงขบวนแห่หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี
ตั้งแต่ เวลา 15.00 น. - พิธีถวายราชสักการะฯ ร.5
- พิ ธีเปิดงานเฉลิมฉลอง 36 ปีจังหวัดมุกดาหาร
และหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี
10 27 กันยายน 2561
เวลา 07.00 น. - พิ ธี ท าบุ ญ ตั ก บาตรครบรอบ 36 ปี จั งหวั ด
มุกดาหาร
เวลา 08.00 น. - พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครบรอบ 36 ปี จังหวัด

สถานที่
บริเวณก่อสร้างหอประชุม
จังหวัดมุกดาหารใหม่
วั ด โ พ ธิ์ ศ รี แ ก้ ว
บ้ านก้ านเหลื องดง ต าบล
หนองแคน อาเภอดงหลวง
อุ ท ย า น ส ม เ ด็ จ ย่ า
(ฐานวรพัฒน์) บ้านนาม่วง
หมู่ 6 อาเภอดอนตาล
วั ด ร อ ย พ ร ะ พุ ท ธ บ า ท
ภูมโนรมย์ ตาบลนาสีนวน
อาเภอเมืองมุกดาหาร
โรงเรี ย นแวงใหญ่ พิ ท ยา
ส ร ร ค์ ห มู่ ที่ 1 ต า บ ล
หนองแวง อ าเภอนิ ค มค า
สร้อย
ตลาดอินโดจีน อาเภอเมือง
มุกดาหาร
- โรงเรียนมุกดาลัย
- ศ า ล า ก ล า ง จั ง ห วั ด
มุกดาหาร
หน้าศาลหลักเมืองจังหวัด
มุกดาหาร
หน้าศาลหลักเมืองจังหวัด

๖

ที่

วัน/เดือน/ปี/เวลา

กิจกรรม

สถานที่
มุกดาหาร
มุกดาหาร
เวลา 18.00 น. - งานฉลองครบรอบ 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร และ ศ า ล า ก ล า ง จั ง ห วั ด
หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี
มุกดาหาร
12 28 กันยายน 2561 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ วั ด ป่ า นิ ค มฤทธานุ ส รณ์
เวลา 16.00 น. เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อาเภอดอนตาล
และสมเด็ จพระนางเจ้าสิ ริกิ ติ์ พระบรมราชินี นาถ
ในรัชกาล ที่ ๙ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
พี่น้องประชาชนสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้จากผู้ว่าราชการจังหวัด
มุกดาหาร ในรายการผู้ว่าพบประชาชน ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 06.10 – 07.00 น.
ทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร คลื่นความถี่ FM 99.25
MHz. และ AM.549 KHz
พิธีการก่อนการประชุม
๑. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ หมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจาปี 2561
(ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
กรมการปกครอง ได้ จัด ท าโครงการส่ งเสริมวิถี ชีวิต แบบประชาธิป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งมีเป้าหมายที่สาคัญใน
การเสริมสร้างอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยให้ มีความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิ ป ไตย สร้ า งความตระหนั ก รู้ ถึ ง การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ โดยเน้นหลักการสาคัญ
ของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย และผลักดันให้ประชาชนในระดับฐานรากได้มีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เกิ ด ความตระหนั ก เห็ น คุ ณ ค่ า และน าหลั ก การวิ ถี ชี วิ ต แบบ
ประชาธิ ป ไตยมาปรับ ใช้ ในการด าเนิ น ชี วิ ต ได้ อ ย่ างถู ก ต้ อ ง โดยให้ จั งหวั ด ด าเนิ น การ
คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น จังหวัดละ 3 หมู่บ้าน ตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางที่กาหนด
จังหวัดมุกดาหาร ได้ดาเนินการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น
ประจาปี 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นเกียรติให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลหมู่บ้าน
ต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจาปี 2561 จึงกาหนดจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ
ให้ แ ก่ป ระธานอาสาสมัค รต้น แบบประชาธิป ไตยดี เด่ น ในการประชุ มกรมการจังหวัด
มุกดาหาร ในครั้งนี้
โอกาสนี้ ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กรุณาให้เกียรติมอบ
ใบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจาปี 256๑ ให้แก่ประธาน
อาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ตามลาดับ ดังนี้
1) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านแวงใหม่ หมู่ที่ 8 ตาบลหนองสูงใต้ อาเภอหนองสูง
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ บ้านบาก หมู่ที่ 1 ตาบลคาบก อาเภอคาชะอี
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ บ้านนาเจริ ญ หมู่ที่ 10 ตาบลนาอุดม
อาเภอนิคมคาสร้อย

๗
2. พิธีมอบรางวัลการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 15
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร)
ด้วยเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติร่วมกับสมาคมเครื่องบินกระดาษ ได้จัดการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์
ประเทศไทย ครั้ งที่ 15 เพื่ อ คั ด เลื อ กตั ว แทนประเทศไทยไปแข่ งขั น ชิ งแชมป์ เอเชี ย
ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยจัดการแข่งขันที่ศูนย์อิมแพ็ค เมืองทองธานี ผลปรากฏว่า เด็กชาย
ชนิตร ปาโกวงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแก้ง 2 อาเภอดอนตาล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน
12 ปี มีสถิติเฉลี่ย 15.30 วินาที โดยมีนายธีระยุทธ ทวีบุตร เป็นผู้ฝึกสอน และยังได้รับ
รางวัลผู้แข่งขันหน้าใหม่ดีเยี่ยม รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี โดยมีสถิติ 19.75 วินาที
ในโอกาสนี้ ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ า นผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ได้ โ ปรดมอบ
โล่รางวัลและเกียรติบัตร ให้แก่ เด็กชายชนิตร ปาโกวงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนบ้านแก้ง 2 ต่อไป
3. พิ ธี ม อบประกาศเกีย รติ คุ ณ อาสาสมั ค รแรงงานดี เด่ น ระดั บ จังหวัด และมอบโล่
ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สานักงาน
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร)
กระทรวงแรงงาน ได้มีการจัดตั้งอาสาสมัครแรงงาน ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2554 โดย
กาหนดให้ อาสาสมัครแรงงานเป็นตัวแทนหน่วยงานในสั งกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่
ปฏิบัติหน้าที่ด้านแรงงาน เช่น งานรับสมัครงานทั้งในและนอกประเทศ งานประชาสัมพันธ์
งานประสานการฝึกอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รัฐบาลมี
นโยบายให้ บุ ค คลทั่ ว ไปที่ มิ ใช่ ลู ก จ้ า งสมั ค รเป็ น ผู้ ป ระกั น ตนตามมาตรา 40 เพิ่ ม เติ ม
อาสาสมัครแรงงาน จึงมีส่วนในการประชาสัมพันธ์และรณรงค์รับสมัครผู้ประกันตนมาตรา
40 เป็ น อย่างดียิ่ ง จังหวัดมุกดาหาร และหน่ว ยงานในสั งกัดกระทรวงแรงงานจัง หวัด
มุ กดาหาร ได้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กอาสาสมั ค รแรงงานดี เด่ น ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
2561 ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงแรงงานกาหนดจากอาสาสมัครแรงงานของจังหวัด
จ านวน 53 คน ซึ่ งเป็ น ผู้ ป ฎิ บั ติ ภ ารกิ จ ของกระทรวงแรงงานด้ ว ยการดู แลให้ บ ริ การ
ประชาชนในพื้น ที่ อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอนับได้ ว่าเป็นผู้ ทาคุณ ประโยชน์ต่อกระทรวง
แรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นอาสาสมัครแรงงาน
ดีเด่น จานวน 1 ราย เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน
จังหวัด
สานักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ในนามหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน
ขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมอบประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครแรงงาน
ดีเด่น ระดับ จั งหวัด และโล่ ป ระกาศเกี ยรติ คุณ แก่อ าสาสมัค รแรงงานดีเด่น ระดับ ภาค
ตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ ให้ แก่น างสาวลาด มงคลสุ ภ า แกนน าอาสาสมัครแรงงานดีเด่ น
ตาบลคาอาฮวน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
4. พิ ธีมอบประกาศเกียรติคุณ ผู้บ ริจาคเงิน สนับ สนุ น เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
(สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร)
เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ถื อ เป็ น ตั ว แทนของสภากาชาดไทยในการ
ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบภัยในขั้นต้น และเป็นหน่วยงานการบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือ
เพื่อนมนุ ษย์ ที่ ตกทุ กข์ได้ยาก ทั้ งในยามปกติ ยามเกิดภั ยพิบัติ และภั ยสงคราม รวมทั้ ง

๘
ช่ ว ยสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมต่ า งๆ ตามพั น ธะกิ จ คื อ การบรรเทาทุ ก ข์ บ ารุ ง สุ ข
บาบัดโรค กาจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยมีหลักการกาชาด 7 ประการ
ได้ แ ก่ 1.มนุ ษ ยธรรม 2.ความไม่ ล าเอี ย ง 3.ความเป็ น กลาง 4.ความเป็ น อิ ส ระ
5.บริการอาสาสมัคร 6. ความเป็นเอกภาพ และ7. ความเป็นสากล
ในโอกาสนี้ ตัวแทนภาคเอกชน ได้มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของ
เหล่ ากาชาดจั งหวัด มุ ก ดาหาร และสภากาชาดไทย เพื่ อ เป็ น การแสดงความขอบคุ ณ
ผู้มีจิตศรัทธา เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร จึงได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่
ผู้ที่ให้การสนับ สนุน เงินช่วยเหลือแก่เหล่ ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เพื่อนาไปช่วยเหลื อ
ผู้ยากไร้ และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ตามพันธะกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
มุก ดาหาร และสภากาชาดไทย รวมเป็ น เงิน ทั้ งสิ้ น 400,000 บาท จึง ขอเรีย นเชิ ญ
ท่านผู้ ว่าราชการจั งหวัดมุก ดาหาร ประธานในพิ ธีได้กรุณ ามอบใบประกาศเกียรติคุ ณ
แก่ผู้บริจาคเงินสนั บสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และกล่าวให้โอวาท ตามลาดับ
ดังนี้
1) บริษัท พรประเสริฐมอเตอร์ จากัด มอบเงิน จานวน 100,000 บาท
2) บริษัท พรประเสริฐออโต้ลิส จากัด มอบเงิน จานวน 100,000 บาท
3) บริษัท พีเอสมดแดงมอเตอร์ จากัด มอบเงิน จานวน 100,0000 บาท
4) บริษัท พรประเสริฐโมโตเมค จากัด มอบเงิน จานวน 100,000 บาท
5. พิ ธี ม อบประกาศเกียรติคุ ณ ให้ แก่บุ ค ลากรในสานักงานขนส่ งจังหวัด มุกดาหาร
เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติเป็นผู้ร่วมดาเนินผลงาน I-Inspection Vehicle Mukdahan
for Prevent Accidents รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดี ประจาปี พ.ศ.
2561 (สานักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร)
สานักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหารได้ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการให้บริการโดย
นาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในภารกิจด้านต่างๆ เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล จังหวัด
มุกดาหารจึงได้เสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสานักงานขนส่งจังหวัด
มุ กดาหาร เพื่ อ ขอรั บ รางวัล เลิ ศ รัฐ สาขาบริก ารภาครัฐ จากส านั ก งาน ก.พ.ร. ได้ แ ก่
ผลงาน I-Inspection Vehicle Mukdahan for prevent accidents และได้รับรางวัล
เลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจาปี พ.ศ.2561 ประเภทพัฒนางานบริการ ระดับดี
เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดาเนินการ จึงขอเรียนเชิญ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรสานักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
ดังนี้
1. นายทรงธรรม เที่ยงตรง
หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
2. นายสัมฤทธิ์ ก่องนอก
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบสภาพรถ
3. นางสาวลลิตา สร้อยสิงห์
นักวิชาการขนส่งชานาญการ
4. นายไกรสร แจ่มหอม
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
6. พิธีมอบใบประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจ (ตารวจภูธรจังหวัด
มุกดาหาร)
ด้วยเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2561 เวลาประมาณ 12.30 น. เจ้าหน้าที่
ตารวจ สภ.นิ คมคาสร้อย ได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีการขนถ่าย เคลื่อนย้าย สินค้าหรือ
ซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต มาตามเส้นทางนิคมคาสร้อย – หนองสูงใต้ จึงได้ประสาน
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เจ้าหน้าที่ตารวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและนากาลัง ตารวจออกติดตามในเส้นทางที่
ได้รับ แจ้งถึงบริเวณบ้านคานางโอก ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคาสร้อย พบรถยนต์ต้องสงสัย
ด้านท้ายรถมีผ้ายางสีดาคลุม ตามที่ได้รับแจ้ง จึงได้หยุดรถเพื่อตรวจสอบ พบซากสุกร
จานวน 72 ถุง ไม่มีเอกสารการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ จึงแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบ และทา
การจั บ กุมตัว นายศุ กชัย สั งฆธรรม คนขับ รถ และนายดิเรก เกตัน ทร์ ซึ่งนั่ งคู่ มากับ
คนขับ พร้ อมด้ ว ยของกลางคื อ 1.รถยนต์ ฮีซู ซึ สี บ รอน จ านวน 1 คั น 2.ซากสุ ก ร
แช่แข็งบรรจุในกระสอบ จานวน 72 ถุง นาส่ งพนักงานสอบสวน สภ.นิคมคาสร้อย
ดาเนินคดีต่อไป
เมื่อวันที่ 19 สิ งหาคม 2561 เวลาประมาณ 23.30 น. เจ้าหน้าที่ตารวจ
กองกากับ การสื บ สวนตารวจภูธ รจังหวัดมุกดาหาร ได้รับแจ้งจากสวายลั บ ว่าจะมีการ
ลักลอบขนไม้พะยูง เพื่อนาไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านผ่านเส้นทาง อ.นิคมคาสร้อย ไปยัง
อ.เมืองมุกดาหาร จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเพื่อทาการสืบสวนจับกุมและได้นา
รถยนต์ออกทาการตรวจสอบตามเส้นทาง พบรถต้องสงสัยที่ถนนชยางกูร บริเวณสี่แยก
อ.นิ คมคาสร้อย จึงได้ขับรถยนต์ไล่ ติดตามไปถึงบริเวณบ้านคาป่าหลาย ต.คาป่าหลาย
อ.เมื อ ง จ.มุ ก ดาหาร จึ งสามารถหยุ ด รถและท าการตรวจสอบ พบไม้ พ ะยู ง จ านวน
61 ท่ อ น บรรทุ ก เต็ ม คั น รถ จึ ง ได้ แ จ้ ง ข้ อ กล่ า วหาให้ ท ราบและท าการจั บ กุ ม ตั ว
นายวรจิตร ชิณหงส์ คนขับรถ พร้อมด้วยของกลาง คือ 1.รถยนต์โตโยต้า สปอร์ตไรเดอริ์
จ านวน 1 คั น 2.ไม้ พ ยุ ง 61 ท่ อ น/เหลี่ ย ม ปริ ม าตร 1.24 ลบ.ม. น าส่ งพนั ก งาน
สอบสวน สภ.คาป่าหลาย ดาเนินคดี
ตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร พิจารณาแล้วเห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของตารวจ
ผู้สืบสวนหาข่าวทั้ง 2 กรณี เป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจจริง มีปฏิภาณ ไหวพริบ
เป็ นแบบอย่างที่ดี สมควรได้รับประกาศชมเชยการ เพื่อเป็นขวัญกาลัง ใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ จึงได้นาเรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ออกประกาศชมเชยให้ไว้เป็นหลักฐาน
จึงขอเรียนเชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบประกาศชมเชย ให้กับ
เจ้าหน้าที่ตารวจชุดจับกุม ดังนี้
1.พันตารวจโท อุทัย เพ็งธรรม รองผู้กากับการป้องกันปราบปรามสถานี
ตารวจภูธรนิคมคาสร้อย
2.ร้อยตารวจเอก วัชรวิทย์ สลางสิงห์ รองสารวัตรสืบสวนฯ ปฏิบัติราชการ
สถานีตารวจภูธรนิคมคาสร้อย
3.ดาบตารวจ ทวีทรัพย์ งอยภูธร
ผู้บังคับหมู่ ฯ สถานีตารวจภูธร
นิคมคาสร้อย
4.พันตารวจโท นิพนธ์ นิธิการุณย์เลิศ รองผู้กากับการฯปฏิบัติราชการ
กองกากับการสืบสวน ตารวจภูธร
จังหวัดมุกดาหาร
5.ดาบตารวจ จุมพล เวียงแก้ว
ผู้บังคับหมู่ กองกากับการสืบสวน
ตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
6.สิบตารวจโท กิตติ บัวสาย
ผู้บังคับหมู่ ฯ ปฏิบัติราชการกองกากับ
การสืบสวนตารวจภูธรจังหวัด
มุกดาหาร

๑๐
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดมุกดาหาร
(1) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายไปดารงตาแหน่งจังหวัดอื่น

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 นายคายืน วงศ์ชาลี

ตาแหน่งเดิม
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

ตาแหน่งใหม่
นักประชาสัมพันธ์ ชานาญการ
พิเศษ สถานีวิทยุกระจายเสียง
แ ห่ ง ป ร ะ เท ศ ไท ย จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี

(2) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 นายสุพิชัย หล่าสกุล

มติที่ประชุม
มติที่ประชุม
ประธาน

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.
มติที่ประชุม

ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่
นั ก ประชาสั ม พั น ธ์ ช านาญการ ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
พิเศษ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี

รับทราบ
๑.2 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕61 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ
1.3 การประชุมเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ประจาประเทศเพื่อนบ้านกับผู้ว่าราชการ
จังหวัดชายแดน
เมื่อวันที่10 สิงหาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้เข้าร่วมการประชุม
เอกอั ครราชทู ต/กงสุ ล ใหญ่ ป ระจาประเทศเพื่ อ นบ้ านกับ ผู้ ว่าราชการจังหวัด ชายแดน
หั ว ข้ อ ความร่ ว มมื อ เพื่ อ พั ฒ นาชายแดนที่ มั่ น คง มั่ งคั่ งและยั่ งยื น ” ณ กระทรวงการ
ต่างประเทศ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จั นทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม
โดยที่ ป ระชุ ม แจ้ งว่าในปี 2 562 ประเทศไทยจะเป็ น เจ้ าภาพการประชุ ม สุ ด ยอดผู้ น า
อาเซียน และในห้วงปีดังกล่าวจะเกิดการประชุมต่างๆทั้งในระดับสูงและระดับท้องถิ่นรวม
กว่า 162 เวที ในพื้ นที่ต่างๆของประเทศไทย จึงอยากให้ เตรียมพร้อมรับ การประชุม
ดังกล่าว อาทิ การปรับปรุงเมือง สถานที่ท่องเที่ยว แลนด์มาร์คให้สะอาดน่ามอง หรือการ
เตรียมพร้อมด้านพิธีการทูตหรือธรรมเนียมปฏิบัติด้านการต่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริม
หรือสานความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องด้วย
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/๒๕61 วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม ๒๕61
รายงานการประชุม มี จ านวน 15 หน้ า ฝ่ ายเลขานุ การได้ เผยแพร่รายงานการ
ประชุมในเว็บไซต์จังหวัด www.mukdahan.go.th ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/๒๕61 วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม ๒๕61

๑๑
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) โครงการพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และการยกเลิกสาเนาเอกสารราชการ (Zero
copy) ของกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัดมุกดาหาร (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)

หน.สนจ.

การด าเนิ น การขับ เคลื่ อ นโครงการพั ฒ นาระบบประเมิ น ความพึ งพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และการยกเลิก
สาเนาเอกสารราชการ (Zero copy) เป็นโครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐที่สนองตอบ
ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลตามนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเป็นไปตามมติ
คณะกรรมการขับ เคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand
4.0 ครั้งที่ 1 ดังนี้
(1) รัฐบาลดิจิทัล ต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับบัตรประชาชน เพื่อลดภาระ/ค่าใช้จ่าย
ของประชาชนในการขอรับการบริการ และอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
(2) จั ด ตั้งศูน ย์ กลางแลกเปลี่ ยนข้ อมู ล ดิ จิทั ล ภาครัฐ (GDX) บริการเอกสาร
ดิจิทัลแก่หน่วยงานรัฐ
ทั้งนี้ นายกรัฐ มนตรีได้มีข้ อ สั่ งการให้ “ส่ วนงานบริการประชาชนลดการใช้
เอกสาร/ทรัพยากรและให้นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แทน” ซึ่งเป็นไปตามคาสั่ง
คสช. ที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อ
อานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยส านั กงานพั ฒ นารัฐ บาลดิจิ ทั ล (สพร.)
ได้กาหนดให้ส่วนราชการภูมิภาค ๑๙ หน่วยงาน เป้าหมายดาเนินการขับเคลื่อนโครงการ
พัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
(Citizen Feedback) และการยกเลิกสาเนาเอกสารราชการ (Zero copy) ได้แก่
1) สานักงานจังหวัด
11) สานักงาน ปภ.จังหวัด
2) สานักงานคลังจังหวัด
12) สานักงานสถิติจังหวัด
3) สานักงานจัดหางานจังหวัด 13) สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
4) สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 14) สานักงานประกันสังคมจังหวัด
5) สานักงานเกษตรจังหวัด
15) สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
6) สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 16) สานักงานพาณิชย์จังหวัด
7) สานักงานสรรพากรพื้นที่
17) สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
8) สานักงานขนส่งจังหวัด
18) สานักงาน ทสจ.
๙) สานักงานพลังงานจังหวัด
19) สานักงาน พมจ.
10) สานักงานที่ดินจังหวัด
จังหวัดได้แจ้งส่วนราชการเป้าหมาย 19 หน่วยงาน ดาเนินการ ดังนี้
(๑) ปักหมุดตาแหน่งจุดบริการประชาชนฯ (ที่ตั้งหน่วยงาน)
(2) ตอบแบบสารวจความพร้อมตามโครงการพัฒ นาระบบประเมินความพึง
พอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และการ
ยกเลิกสาเนาเอกสารราชการ (Zero copy)
(3) ปัจจุบันมีหน่วยงานที่มีความพร้อมยกเลิกสาเนาเอกสาร และติดตั้งอุปกรณ์
สาหรับ อ่านข้อมูลบั ตรประชาชน (Smart Card Reader) อาทิ ส านักงานประกันสั งคม

๑๒
จังหวัด ส านั กงานจัดหางานจังหวัด ส านักงานขนส่ งจังหวัด ส านักงานสรรพากรพื้น ที่
สานักงานพัฒนาสังคมฯ เป็นต้น
นายกรั ฐ มนตรี ได้ สั่ งการในที่ ป ระชุ ม ครม. เมื่ อ วั น ที่ 1 พฤษภาคม 2561
ว่า “กรณีการอานวยความสะดวกของประชาชนที่ติดต่อราชการโดยกาหนดให้ภายในวันที่
30 กั น ยายน 2561 ทุ ก หน่ ว ยงานราชการ และหน่ ว ยงานในก ากั บ ของรั ฐ จะต้ อ ง
ให้บริการประชาชน โดยไม่ต้องใช้สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน” และได้
มีข้อสั่งการเพิ่มเติมไปยังปลัดกระทรวงทุกกระทรวงว่า การดาเนินการดังกล่าวจะต้องเห็น
ผลเป็นรูปธรรมภายในเดือนสิงหาคม 2561
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีดังกล่าว จึงขอให้ส่วน
ราชการเป้าหมายในระดับจังหวัด 19 หน่วยงาน ดาเนินการ ดังนี้
(1) ประสานการปฏิ บัติ กับหน่ว ยงานต้น สั งกัด เกี่ยวกั บการจัดสรรอุป กรณ์
ส าหรั บ อ่ า นข้ อ มู ล บั ต รประชาชน เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การตามกรอบที่ รัฐ บาลก าหนด
สามารถดาเนินการโดยสมบูรณ์ภายในเดือนธันวาคม 2561 เพื่อดาเนินการยกเลิกการใช้
สาเนาบั ตรประจาตัวประชาชนผู้ขอรับอนุมัติ อนุญ าต หรือใบอนุญาต หรือผู้ ยื่นขอจด
ทะเบียน หรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง
(2) ในระหว่างนี้ หากหน่วยงานใดไม่มีอุปกรณ์สาหรับอ่านข้อมูลบัตรประชาชน
(Smart Card Reader) และมีความจาเป็นต้องใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จะต้อง
ให้บริการจัดทาสาเนาเอกสารราชการให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตามคาสั่ง คสช.
ที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560
รับทราบ

มติที่ประชุม

(2) การติ ดตามเร่ งรั ดการเบิ กจ่ ายเงินงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ 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

๑๓

รายการ
งบประจา
งบลงทุน
รวม

1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
%
ลาดับการ
ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561
เป้าหมาย
เบิกจ่าย
ไตรมาส 2
(ประเทศ)
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
1,248.72
1,124.30
90.04
98.36
14
1,356.60
1,035.15
76.31
88
16
2,605.21
2,159.46
82.89
96
16
2. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
งบประจา

เบิกจ่าย
ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
58.91
48.10
87.65

%
เป้าหมาย
ไตรมาส 2

ลาดับการ
เบิกจ่าย
(ประเทศ)

98.36

3

งบลงทุน

147.70

78.26

52.99

88

34

รวม

206.61

126.36

61.16

96

22

มติที่ประชุม

รับทราบ
(3) การดาเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)

คลังจังหวัด

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๔
3.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)

วัฒนธรรมจังหวัด

มติที่ประชุม

(1) โครงการเที่ ยวงานวัด 55 เมื องรอง บ้ านเรา ประจาปี งบประมาณ 2561
(สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กาหนดจัดโครงการเที่ยวงานวัด
๕๕ เมืองรองบ้านเรา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยให้มีกิจกรรมงานวัดที่มีความ
เป็ น มายาวนานหลายร้อยปี เป็นศูนย์รวมของชุมชนมาแต่โบราณ ภายในงานวัดจะได้
สัมผัสบรรยากาศรื่นเริงที่เต็มไปด้วยแสง สี ความคึกคักของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ปรับเปลี่ยน
เข้ากับยุคและสมัย เป็นการเชื่อมโยงพุทธศาสนาและวิถีชีวิตของผู้คน กิจกรรมในงานวัด
จึงเป็นการสะท้อนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย
เอาไว้ในที่เดีย วกัน เพื่อกระตุ้นให้ มีการน าทุนทางวัฒ นธรรมมาสร้างอาชีพ และรายได้
และเพิ่ ม พื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรม ท าให้ เกิ ด ความภาคภู มิ ใจในเอกลั ก ษณ์ ข อง
วัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นการอนุรักษ์ และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนและของ
ชาติอย่างยั่งยืน โดยให้สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดคัดเลือกวัดที่มีความพร้อมเพื่อสมัครเข้า
รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ส านั ก งาน วั ฒ น ธรรม จั ง ห วั ด มุ กด าห าร ได้ คั ด เลื อ ก วั ด โพ ธิ์ ศ รี แ ก้ ว
บ้ านก้านเหลืองดง ตาบล หนองแคน อาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เข้าร่ว ม
โครงการเที่ ย วงานวั ด ๕๕ เมื อ งรอง บ้ านเรา ซึ่ งได้ รั บ การพิ จ ารณาจากกรมส่ ง เสริ ม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ดังนั้น สานักงานวัฒนธรรม
จั ง หวั ด มุ ก ดาหารจึ งได้ จั ด งานภายใต้ ชื่ อ งาน “เที่ ย วงานวั ด ถิ่ น ภู ไท สุ ข ใจอิ่ ม บุ ญ ”
ระหว่างวัน ที่ ๘ – ๙ กั นยายน ๒๕๖๑ ณ วัดโพธิ์ศรีแก้ว บ้านก้านเหลื องดง ตาบล
หนองแคน อาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
ส านั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด มุ ก ดาหารจึ ง ขอประชาสั ม พั น ธ์ เชิ ญ ชวน
ส่ว นราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน พ่ อค้า ประชาชนเข้าร่ว มงาน “เที่ยวงานวัดถิ่น ภูไท
สุขใจอิ่มบุญ” ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ วัดโพธิ์ศรีแก้ว บ้านก้านเหลืองดง
ตาบลหนองแคน อาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร รายละเอียดตามกาหนดการ
รับทราบ
(2) โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่ อ
สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่ มรายได้และความมั่น คงในชีวิต (สานักงานแรงงานจังหวัด
มุกดาหาร)

แรงงานจังหวัด

ด้ ว ยรั ฐ บาลได้ ก าหนดโครงการเพิ่ ม ศั ก ยภาพผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยที่ ล งทะเบี ย น
สวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และความมั่นคงในชีวิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน และได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมาย
ผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการเพิ่ มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และความมั่นคงในชีวิต ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
จังหวัดมุกดาหาร ได้รับอนุมัติงบประมาณในการดาเนินการ จานวน 3 หน่วยงาน ได้แก่
1.ส านั ก งานแรงงานจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ได้ รั บ อนุ มั ติ เ งิ น งบประมาณ
จานวนเงิน 82,700 บาท เพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อบันทึกข้อมูลและประสานการ
ปฏิบั ติในระดับ พื้น ที่ (ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 2561 ) ในอัตรา
ค่าจ้างเหมาฯ เดือนละ 15,000 บาท จานวน 1 คน ดาเนินการจ้างเหมาเรียบร้อยแล้ว

๑๕
2. สานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ได้รับอนุมัติงบประมาณ จานวนเงิน
91,300 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน มีกิจกรรม ดังนี้
2.1 กิจกรรมพัฒ นาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (การส่งเสริมการมีงานทา)
กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ต่ากว่า 30,000 บาท/ ปี ที่ประสงค์
เข้ารับการพัฒนาตนเอง คือ การทางานมีนายจ้างในประเทศ / ต่างประเทศ และรับงาน
ไปทาที่บ้าน
2.2 กิ จ กรรมตู้ งาน JOB BOX จั งหวัด มุ ก ดาหารได้ รั บ แจ้ งการจั ด สรร
ทั้งหมดจานวน 5 ตู้ และจาได้นาไปวางในพื้นที่อาเภอที่มีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจานวน
มาก ได้แก่ ที่ว่าการอาเภอเมืองมุกดาหาร ห้างสรรพสินค้า BIG C ที่ว่าการอาเภอดงหลวง
ที่ว่าการอาเภอดอนตาล และที่ว่าการอาเภอนิคมคาสร้อย (ตู้ JOB BOX ยังอยู่ระหว่างการ
ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง จากกรมการจัดหางาน)
โดยกลุ่มเป้าหมาย จานวน 1,702 คน (เพิ่มจากเดือนกรกฎาคม 2561
จานวน 88 คน)
3. สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร โดยสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
มุกดาหาร ได้รับอนุมัติให้ดาเนินโครงการฯ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
ที่
กิจกรรม
เป้าหมาย จานวน (รุ่น) งบประมาณ ผลการดาเนินงาน
(คน)
(บาท)
รวม (รุ่น/คน)
1 การส่งเสริมและฝึกอาชีพ หลักสูตร
480
20
3,871,800
13/268
ช่างเร่งด่วนอเนกประสงค์
(หลักสูตร 60 ชั่วโมง)
2 การฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทา 1,425
70
4,187,250
73/1,616
หรือการประกอบอาชีพอิสระ
2.1 หลักสูตร 18 ชั่วโมง
998
49
2,196,000
31/1,406
2.2 หลักสูตร 30 ชั่วโมง
322
16
1,203,750
8/170
2.3 หลักสูตร 60 ชั่วโมง
105
5
787,500
2/40
รวม
1,905
90
8,059,050
86/1,884
(ร้อยละ 95.55)

มติที่ประชุม

สาขาอาชีพที่มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกฯ มากที่สุด ได้แก่ หลักสูตรการทาขนม
ไทย จานวน 27 รุ่น คิดเป็นร้อยละ 31.39 รองลงมา คือ หลักสูตร การทาผลิตภัณฑ์จัก
สาน จานวน 19 รุ่น คิดเป็นร้อยละ 22.09
ผลการดาเนินงานเปรียบเทียบกับเดือนเดือนกรกฎาคม 2561 ดังนี้
- เดื อ นกรกฎาคม 2561 ดาเนิ น การฝึ กฯ จ านวน 43 รุ่น เดื อนสิ งหาคม
2561 ดาเนินการฝึกฯ จานวน 43 รุ่น เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 100
- เดือนกรกฎาคม 2561 ผู้เข้ารับการฝึกฯ จานวน 909 คน เดือนสิงหาคม
2561 มี ผู้ เข้ า รั บ การฝึ ก ฯ จ านวน 975 คน ผู้ เข้ า รั บ การฝึ ก เพิ่ ม ขึ้ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
107.26
รับทราบ

๑๖

พาณิชย์จังหวัด

มติที่ประชุม

(3) การรั บ สมั ค รร้ า นค้ า เข้ า ร่ ว มโครงการธงฟ้ า ประชารั ฐ โดยการใช้ บั ต ร
สวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ช าระค่ า สิ น ค้ า ผ่ า น Mobile Application และเครื่ อ ง EDC
ณ ร้านค้า “ธงฟ้าประชารัฐ” (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
รัฐบาลมีนโยบายธงฟ้าประชารัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนผู้มี
รายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์จัดหาร้านค้าเข้า
ร่วมโครงการดังกล่าว ให้มีการจาหน่ายสินค้าที่จาเป็นสาหรับการครองชีพของประชาชน
โดยใช้โปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ในการชาระเงิน
และติดตั้งเครื่องรับชาระเงินอิเลคทรอนิกส์ (EDC) บริการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของ
ประชาชนในพื้นที่ โดยจังหวัดมุกดาหารมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
- จ านวนร้านค้า “ธงฟ้ าประชารัฐ ” ที่ ได้ รับ การติด ตั้ งเครื่อ ง EDC จ านวน
212 ร้านค้า ซึ่งครอบคลุมทุกอาเภอและทุกตาบลในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
- ดาเนินการรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” โดยใช้โปรแกรม
ประยุ กต์ ส าหรั บอุ ปกรณ์ เคลื่ อนที่ (Mobile Application) ณ วั นที่ 22 สิ งหาคม 2561
จานวน 252 ร้านค้า ปัจจุบันได้รับการติดตั้ง Application แล้วจานวน 77 ร้านค้า
- ร้านค้าที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ต้องเป็นจาหน่ายสินค้าเป็นปกติ
ทางการค้าอยู่แล้ว มีทาเลและสถานที่ตั้งแน่นอน จาหน่ายสินค้าเป็นประจาหรือเป็นหน่วย
รถยนต์เคลื่ อนที่ เร่ ขายสิ นค้ า หรือเป็ น ร้านค้ าในตลาดสด มีอุป กรณ์ เคลื่ อนที่ ที่ รองรับ
ระบบปฏิ บั ติ ก ารแอนดรอยด์ Version Kitkat 4.4 ขึ้ น ไป หรือ ระบบปฏิ บั ติ ก าร IOS
Version 9.0 ขึ้นไป สามารถเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ในการรับชาระค่าสินค้าได้
สามารถยื่นใบสมัครได้ที่สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ในวันและเวลาราชการ หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 042-633-374-5 มือถือ 089-569-9915
รับทราบ
๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)

ปลัดจังหวัด

(1) สรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี (พอ.สว.) และการดาเนินโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน” ครั้งที่ 10 และ11 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (ที่ทาการปกครอง
จังหวัดมุกดาหาร)
จังหวัดมุกดาหาร ได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการ “หน่วยบาบัด
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 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบาง
ทรายน้อย หมู่ที่ 1 ตาบลบางทรายน้อย อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ในการออก
หน่วยบริการเคลื่อนที่ฯ ในครั้งนี้ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรม-ราชชนนี
เคลื่อนที่ พอ.สว. ได้ออกมาปฏิบัติงานการบริการ ด้านสุขภาพ ในด้านการตรวจรักษาโรค
ทั่วไป การบริการทันตกรรม การบริการการแพทย์แผนไทย การให้ ความรู้ด้านสุขภาพ
ให้ แ ก่ ป ระชาชนในพื้ น ที่ นอกจากนี้ ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ของจั ง หวั ด
เหล่ ากาชาดจั งหวัด และอ าเภอ ตลอดจนภาคเอกชน ได้ น าบริการมาร่ว มให้ บริก าร
ประชาชนในพื้นที่ จานวน 53 หน่วย ตลอดทั้งรับฟังความคิดเห็น การเสนอปัญหาของ
ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่

๑๗
และออกหน่ วยบริก ารเคลื่ อนที่ ตามโครงการ “หน่ว ยบ าบั ดทุก ข์ บารุงสุ ข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 11 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61
โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
เมื่อวัน ที่ 22 สิ งหาคม 2561 ณ โรงเรียนร่มเกล้า หมู่ที่ 6 ตาบลหนองแคน อาเภอ
ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐของจังหวัด เหล่ากาชาด
จังหวัด และอาเภอ ตลอดจนภาคเอกชน ได้นาบริการมาร่วมให้บริการประชาชนในพื้นที่
จานวน 51 หน่วย
ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหารกาหนดออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัดทุกข์
บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 12 และออกหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ พอ.สว. ในพื้นที่อาเภอนิคมคาสร้อย ในวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ โรงเรียน

แวงใหญ่พิทยาสรรค์ หมู่ที่ 1 ตาบลหนองแวง อาเภอนิคมคาสร้อย
มติที่ประชุม

รับทราบ

(2) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร (สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด
จังหวัดมุกดาหารจะจัดกิจกรรมเปิดตัวหมู่บ้านเพื่อเฉลิมฉลอง 36 ปี จังหวัด
มุกดาหาร ในระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2561 ดังนี้
วันที่ 26 กันยายน 2561
1. จั ด ริ้ ว ขบวนแห่ ห มู่ บ้ า นชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว OTOP นวั ต วิ ถี จ านวน 20
หมู่บ้าน ๆ ละ 50 คน รวม 1,000 คน เป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของ
แต่ละท้องถิ่น โชว์สินค้า OTOP ของแต่ละหมู่บ้าน โดยกาหนดเส้นทางริ้วขบวนแห่จาก
โรงเรียนมุกดาลั ย อาเภอเมืองมุกดาหาร ไปศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. ราบวงสรวงเฉลิมฉลอง 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร ณ บริเวณลานพระบรม
ราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร จานวน 20 หมู่บ้าน 1,000 คน
3. ทาพิธีเปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บนเวทีกลาง โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ) เป็นประธาน
4. มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จานวน
10 หมู่บ้าน บนเวทีกลาง
5. จัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี ทั้ง 20 หมู่บ้าน ณ สนามหญ้าหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
6. จั ด แสดงและจ าหน่ า ยสิ น ค้ า OTOP ในซุ้ ม นิ ท รรศการหมู่ บ้ า นชุ ม ชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั้ง 20 หมู่บ้าน
วันที่ 27 กันยายน 2561
1. จั ด แสดงและจ าหน่ า ยสิ น ค้ า OTOP ในซุ้ ม นิ ท รรศการหมู่ บ้ า นชุ ม ชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั้ง 20 หมู่บ้าน (ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง) ปิดตัวหมู่บ้านชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จานวน
10 หมู่บ้านบนเวทีกลาง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๘
(3) ผลการดาเนิน โครงการ 36 กิจกรรม 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร กิจกรรม
พัฒนาอุทยานสมเด็จย่า(ฐานปฏิบัติการวรพัฒน์) (ที่ทาการปกครองอาเภอดอนตาล)
นายอาเภอดอนตาล

มติที่ประชุม

จังหวัดมุกดาหารโดยอาเภอดอรตาลได้จัดทาโครงการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่
อุทยานสมเด็จย่า (ฐานปฏิบัติการวรพัฒ น์) ซึ่งเป็นกิจกรรม 1 ใน 36 กิจกรรม ในงาน
ฉลองครบรอบ 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ของ
นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนเป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. แลนด์มาร์ค ที่ 1 พลับพลาที่ประทับสมเด็จย่า
2. แลนด์มาร์ค ที่ 2 บ้านพัก พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
3. แลนด์มาร์ค ที่ 3 อุโมงค์ต้นไม้
4. แลนด์มาร์ค ที่ 4 สะพานเฟิร์น มีจานวน 2 แห่ง ได้แก่ สะพานเฟิร์น
แห่งที่ 1 และสะพานเฟิร์น แห่งที่ 2
5. แลนด์มาร์ค ที่ 5 บ้านต้นไม้ มีจานวน 3 หลัง ได้แก่ บ้านต้นไม้ 1-3
6. แลนด์มาร์ค ที่ 6 ลาห้วย ทะเลบัวแดง
7. แลนด์มาร์ค ที่ 7 ปั่นจักรยานรอบอุทยานฯ
8. แลนด์มาร์ค ที่ 8 สวนสัตว์
รับทราบ

(3) รายงานผลการด าเนิ น โครงการ “บ้ า นสร้ า งสุ ข มุ ก ดาหาร 36 ปี ”
(สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร)
พม.จ.
ในวาระจั งหวั ดมุ กดาหารครบรอบ 36 ปี ในวั นที่ 27 กั นยายน 2561 นี้
ผู้ ว่าราชการจั งหวัดมุ กดาหารได้มอบหมายให้ ส านั กงานพั ฒนาสั งคมและความมั่นคงของ
มนุ ษย์ จั งหวั ดมุ กดาหารเป็ นหน่ วยงานหลั กในการประสานการด าเนิ นงานตามโครงการ
"บ้านสร้างสุข มุกดาหาร 36 ปี" ในเขตพื้นที่ทั้ง 7 อาเภอ ของจังหวัดมุกดาหาร จานวน 36
หลัง โดยคัดเลื อกครัวเรือนที่ประสบปั ญหาด้านที่อยู่อาศัย เป็นครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.
และผ่านเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ดาเนินการ
ลงพื้นที่ประสานการดาเนินการตามโครงการฯ ทั้ง 36 หลัง สรุปรายละเอียดดังนี้
จานวน
บ้านที่พร้อมมอบ/ อยู่ระหว่างก่อสร้าง ปรับปรุง
ที่
อาเภอ
บ้านที่มอบแล้ว
(หลัง)
กาหนดมอบ
ซ่อมแซม
1 อาเภอเมืองมุกดาหาร
9
1
1 / (30ส.ค.61)
7
2 อาเภอคาชะอี
6
4
1 / (30 ส.ค.61)
1
3 อาเภอดอนตาล
4
4
ครบแล้ว
4 อาเภอนิคมคาสร้อย
7
4
2 / (29 ส.ค.61)
1
3
1
5 อาเภอดงหลวง
4
3
1
6 อาเภอหว้านใหญ่
4
2
ครบแล้ว
7 อาเภอหนองสูง
2
21
4
11**
รวม
36
** บ้ านอยู่ ระหว่ างด าเนิ นการก่ อสร้ าง ปรั บปรุ ง ซ่ อมแซม จ านวน 11 หลั ง
จะ เร่งรัดดาเนินการให้แล้วเสร็จทันตามกาหนด
มติที่ประชุม
รับทราบ

๑๙

มติที่ประชุม

๓.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) สรุ ป ประเด็ น จากรายการ “ศาสตร์ พ ระราชา สู่ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ”
ประจาเดือนสิงหาคม 2561 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(2) สรุปมติคณะรัฐมนตรี ประจาเดือนสิงหาคม 2561 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(3) สรุป ผลการดาเนิ นงานของศูน ย์ดารงธรรมจังหวัดมุก ดาหาร ประจาเดือ น
สิงหาคม 2561 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(4) แนวทางปฏิ บั ติเพื่ อ เร่งรัด การจั ดหาพั ส ดุต ามพระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(5) รายงานประมาณการเศรษฐกิ จ จั ง หวั ด มุ ก ดาหารเดื อ นมิ ถุ น ายน 25 61
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
(6) ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนกรกฎาคม 2561 (สานักงาน
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(7) สรุปสภาวะการค้าชายแดนไทยกับ สปป.ลาว ด้านจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือน
กรกฎาคม 2561 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(8) สรุปรายงานสถิติการเกิดอุ บัติ เหตุทางถนน ประจาเดือน กรกฎาคม 2561
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
(9) การคาดหมายลั กษณะอากาศประจ าถิ่นภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของเดื อน
กันยายน ๒๕๖1 (สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร)
(10) โครงการฝึกอบรมมารยาทไทยและการเรียนรู้ศาสนพิธี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
(11) ผลการด าเนิ น งานธนาคารขยะรี ไซเคิ ล ของศาลากลางจั งหวัด มุ ก ดาหาร
ประจ าเดื อ นสิ ง หาคม พ.ศ.2561 (ส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
5.1 ปฏิทินงานสาคัญประจาเดือนกันยายน 2561

ประธาน

ที่
1

วัน/เดือน/ปี/เวลา
กิจกรรม
สถานที่
หน่วยงาน
7 กันยายน 2561 พิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อก่อสร้างอนุเสาวรีย์ บริเวณก่อสร้างหอประชุม สานักงานโยธา
เวลา 09.59 น. พระยาจันทรศรีสุราชอุปราชามันธาตุราช จังหวัดมุกดาหารใหม่
จังหวัด
(เจ้าจันทกินรี)

2

8 กันยายน 2561 งาน “เที่ ยวงานวั ดถิ่ นภู ไท สุ ขใจ อิ่ ม วั ด โ พ ธิ์ ศ รี แ ก้ ว บ้ า น สานักงาน
เวลา 17.30 น. บุญ” ภายใต้โครงการเที่ ยวงานวัด 55 ก้านเหลืองดง ตาบลหนอง วัฒนธรรมจังหวัด
เมืองรอง บ้านเรา ประจาปีงบประมาณ แคน อาเภอดงหลวง
พ.ศ. 2561

๒๐

ที่ วัน/เดือน/ปี/เวลา
กิจกรรม
สถานที่
หน่วยงาน
3 12 กันยายน 2561
เวลา 09.00 น. พิธีสวนสนามเนื่องในโอกาสกองบังคับ ส น าม ห น้ า ศ าล าก ล าง ที่ทาการปกครอง
การกองอาสารั ก ษาดิ น แดนจั ง หวั ด จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัด
มุกดาหาร ครบรอบ 36 ปี
(การแต่งกาย : ชุด ฝึกกากี
พราง/ชุ ด ปฏิ บั ติ ร าชการ
กากีคอพับแขนยาว)
เวลา 15.00 น.

งานแถลงข่าวการจัด กิจกรรม 36 ปี โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ สานักงาน
มุกดาหาร และเส้นทางท่องเที่ยวไหว้
ประชาสัมพันธ์
พญานาค 9 องค์ ระดับจังหวัด
จังหวัด

4 15 กันยายน 2561 พิ ธี เ ปิ ด การจั ด งาน 36 กิ จ กรรม อุ ท ย า น ส ม เ ด็ จ ย่ า ที่ทาการปกครอง
เวลา 9.00 น.
36 ปี จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร กิ จ กรรม (ฐานวรพัฒน์) บ้านนาม่วง อาเภอดอนตาล
พั ฒ น า อุ ท ย า น ส ม เด็ จ ย่ า (ฐ า น หมู่ 6 อาเภอดอนตาล
ปฏิบัติการวรพัฒน์)
5 17 กันยายน 2561 - โครงการจุ ดเที ยนขึ้ นภู (วั ดรอยพระ วั ด ร อ ย พ ร ะ พุ ท ธ บ า ท สานักงาน
ตั้งแต่ เวลา 17.00 น. พุทธบาทภูมโนรมย์) เชิดชูมุกดาหาร
ภูมโนรมย์ ตาบลนาสีนวน วัฒนธรรมจังหวัด
- เปิดกิจกรรมทาสี/ติดตั้งหลอดไฟ LED อาเภอเมืองมุกดาหาร
พระใหญ่
6 20 กันยายน 2561 - ออกหน่ วยแพทย์ เคลื่ อ นที่ พอ.สว.
เวลา 08.00 - 12.00 น. พืน้ ที่อาเภอคาชะอี
- อ อ ก ห น่ ว ย บ ริ ก า ร เค ลื่ อ น ที่
“หน่ ว ยบ าบั ด ทุ ก ข์ บ ารุ ง สุ ข สร้ า ง
ร อ ย ยิ้ ม ให้ ป ร ะ ช าช น ” จั งห วั ด
มุกดาหาร ครั้งที่ 12/2561
7 24 กันยายน 2561 พิธีเปิดตลาดอินโดจีนไนท์บาซ่า@มุก
เวลา 18.00 น.
8 25 กันยายน 2561 งานแถลงผลงาน ประจาปี 2561 ของ
เวลา 10.00 น. จังหวัดมุกดาหาร

โรงเรี ย นแวงใหญ่ พิ ท ยา
ส ร ร ค์ ห มู่ ที่ 1 ต า บ ล
หนองแวง อ าเภอนิ ค มค า
สร้อย

-สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
- ที่ทาการปกครอง
จังหวัด

ตลาดอินโดจีน อาเภอเมือง เทศบาลเมือง
มุกดาหาร
มุกดาหาร
โรงแรมพลอย พาเลซ
- สานักงานจังหวัด
- สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
9 26 กันยายน 2561 - จั ด แสดงขบวนแห่ ห มู่ บ้ า น OTOP - โรงเรียนมุกดาลัย
- สานักงาน
ตั้งแต่ เวลา 15.00 น. นวัตวิถี
วัฒนธรรมจังหวัด
- พิธีถวายราชสักการะฯ ร.5
- ศ า ล า ก ล า ง จั ง ห วั ด - สานักงานพัฒนา
- พิ ธีเปิ ดงานเฉลิ มฉลอง 36 ปี จังหวั ด มุกดาหาร
ชุมชนจังหวัด
มุกดาหาร และหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี

๒๑

ที่ วัน/เดือน/ปี/เวลา
กิจกรรม
10 27 กันยายน 2561
เวลา 07.00 น. - พิ ธี ท าบุ ญ ตั กบาตรครบรอบ 36 ปี
จังหวัดมุกดาหาร
เวลา 08.00 น. - พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครบรอบ 36
ปี จังหวัดมุกดาหาร
เวลา 18.00 น. - งานฉลองครบรอบ 36 ปี จั งหวั ด
มุกดาหาร และหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี
11 28 กันยายน 2561
เวลา 08.00 น. - ประชุ มนายอ าเภอและหั วหน้ า
ส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย
เวลา 09.30 น.

- ประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และ
หั ว หน้ าส่ ว นราชการประจ าจั งหวั ด
มุกดาหาร ครั้งที่ 9/๒๕61
12 28 กันยายน 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

สถานที่

หน่วยงาน

หน้าศาลหลักเมืองจังหวัด
มุกดาหาร
หน้าศาลหลักเมืองจังหวัด
มุกดาหาร
ศ า ล า ก ล า ง จั ง ห วั ด
มุกดาหาร

- เทศบาลเมือง
มุกดาหาร
- สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
- สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

- ห้ อ งประชุ ม แก่ ง กะเบา
ชั้ น 3 ศาลากลางจั ง หวั ด
มุกดาหาร
- ห้ องป ระชุ ม แ ก้ ว กิ น รี
ชั้ น 5 ศาลากลางจั ง หวั ด
มุกดาหาร
วั ด ป่ า นิ ค มฤทธานุ ส รณ์
อาเภอดอนตาล

- ที่ทาการปกครอง
จังหวัด
- สานักงานจังหวัด
สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัด

รับทราบ
5.2 การขับเคลื่อนวาระจังหวัด 36 กิจกรรม 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือน
กันยายน 2561

ลาดับ
ที่
1.
2.

วันที่

โครงการ/กิจกรรม

15 ก.ย. 61
เวลา 09.00 น.
17 ก.ย.61
เวลา 17.00 น.

โครงการพั ฒ นาสวนสมเด็ จ ย่ า
(ฐานวรพัฒน์)
โค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง วั ด ร อ ย
พระพุทธบาทภูมโนรมย์
- กิ จ ก ร ร ม ท า สี พ ร ะ ให ญ่
วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์
- ป รั บ ป รุ งภู มิ ทั ศ น์ บ ริ เ ว ณ
วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์
- กิ จ กรรมติ ด ตั้ งหลอดไฟ LED
พระใหญ่ วัดรอยพระพุทธบาท
ภูมโนรมย์

มติที่ประชุม

รับทราบ

สถานที่เปิดงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

อุ ท ย า น ส ม เ ด็ จ ย่ า -อ.ดอนตาล
(ฐานวรพัฒน์) อ.ดอนตาล
วั ด ร อ ย พ ร ะ พุ ท ธ บ า ท ภู - สน ง.โยธาธิ ก ารแล ะ
มโนรมย์ อ.เมืองมุกดาหาร
ผังเมืองจังหวัด
- การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค
จังหวัด

๒๒

มติที่ประชุม

5.3 กาหนดการประชุม กรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหารครั้งที่ 9/๒๕61
กาหนดการประชุม กรมการจังหวัด มุก ดาหาร และหั ว หน้ าส่ ว นราชการประจ า
จั งหวั ด มุ ก ดาหาร ครั้งที่ 9/๒๕61 วั น อั งคารที่ 30 ตุ ล าคม ๒๕61 ณ ห้ อ งประชุ ม
แก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑2.๐๐ น.

หน.สนจ.

ลงชื่อ

ธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี
(นางสาวธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี)
นักวิเทศสัมพันธ์
ผู้จดรายงานการประชุม

