รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 11/๒๕60
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕60
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายปานทอง สระคูพันธ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. ร.ต.อ.พิชิต อวนพล
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
4. นายประพาส หนูเจริญ
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
5. ร.ต.ท.มนตรี ทุมนัส
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
6. นางสุจิตรา ฉวีรักษ์
แทน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
7. นายสมศักดิ์ บุญจันทร์
แทน ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
8. นายอนุรัตน์ ธรรมประจาจิต
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
9. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
10. นายกฤษฎิพงศ์ อร่ามรุ่งทรัพย์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
11. นายภพ ภูสมปอง
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
12. นายสัญญ์ธวัชชร์ ริว้ เหลือง
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
13. นายธนาคม ไหลเจริญกิจ
แทน ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
14. นายกนก ศรีวิชัยนันท์
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
15. นายพรชัย พุดซ้อน
นายอาเภอคาชะอี
16. นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ
นายอาเภอดอนตาล
17. นายชาคริต ชุมจันทร์
แทน นายอาเภอนิคมคาสร้อย
18. นายวัฒนา เจริญจิตร
นายอาเภอดงหลวง
19. นายปิติณัช นิธิศธานี
นายอาเภอหว้านใหญ่
20. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
นายอาเภอหนองสูง
21. นางสาวบุญเตรียม คาถา
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
22. นางสาวณัฐฐิญา โภคผล
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
23. นางสุวรรณา กุลวงษ์
แทน แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
24. นายอารักษ์ ส่องแสง
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
25. นางอรุณี ศรีประจันทร์
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
26. นางสาวสุกัลยา แก้วสม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
27. นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
28. นายจักราวุธ จุฑาสงฆ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
29. นางเกศนี กุลตังวัฒนา
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
30. นายเชิดชัย อาจวิชัย
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ ๗๒
31. นายอุทิน สุทธิสาร
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
32. นางสาวเฉลิมรัตน์ เรืองวราคม
แทน คลังจังหวัดมุกดาหาร
33. นางปุญชรัสม์ สินศักดิ์ชัย
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
34. นายชวการ มาฆะวงค์
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

๒
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

นางสาวชัชชฎา ประทุมทิพย์
นายถวัลย์ รอดจิตต์
นายวสันต์
นายชาญศักดิ์ พลทาง
นายสมศักดิ์ ยุทธโอภาส
นายแปลก พสุนนท์
นายวัชพล บุญสะอาด
นายชัชวาล ราชขันธ์
พ.ต.อ.ธีรัชช์ โอสถานนท์
ร.ต.ท.ชัยวัฒน์ ศรีค้อ
พ.ต.ท.หญิง ณัฐิตา ภูนาเงิน
พ.ต.ท.โกวิท สุมงคล
นางปิ่นอนงค์ วงศ์บุญ
นายวสันต์ จารุวรรณ
นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
นางสุมามาลย์ สายชุม
นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์
นางสาวสาเรือง กล้าจอหอ
นางกัญจนา สาระรัตน
นายไพฑูรย์ สุขต่าย
นายอุทัย ศรีทาพันธ์
นายพิชัย โพธิโสภา
นายอติราช ไชยคา
นายวิมศักดิ์ รัชอินทร์
นางสาวอัจฉราพร ซาซุม
นายนิคม ณ สงขลา
นายอุดร ลุทาบุตร
นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข
นายพิทักษ์ เมืองโคตร
นายอนันตชัย เสงี่ยมศักดิ์
นายวสันต์ นิสัยมั่น

70.
71.
72.
73.

นางสาวธวัลลรัตน์ ผงทอง
นายปัญญา มุงดี
นางสุชาดา เคหะดิษฎ์
นายชนินทร์ วงษ์กิจ

นายมารุต อุปนิสากร
นายถาวร พลีดี
นางสาวเพียงใจ ราชกุล

สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
แทน ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 234
แทน ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
ผกก.10 กองบังคับการตารวจน้า
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
แทน เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดมุกดาหาร
หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทน โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย
บริเวณชายแดนมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
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74. นางสาววัชราภรณ์ ผิวขา
75. นายสนอง แสนเสร็จ
76. นายเรือง สุพร
77. นายทรงธรรม เที่ยงตรง
78. นายอนน บุญกระสาน
79. นายวิชัย พลอยกลม
80. นายเดชา แสงสุวรรณ
81. นางสาวจริยา ถานัน
82. นางสาวเสาวนีย์ บุพบุญ
83. นายสุหฤทธิ์ ชาญวนังกูร
84. นางสาวนภัสสรณ์ บุญภาย
85. ร.อ.จารัส บุตรสุริย์
86. พ.ท.รักษ์ โคกโพธิ์
87. น.ท.อมรศักดิ์ ชนะศึก
88. พ.อ.พรเทพ ชิ้นสุวรรณ
89. นางสุภาวดี อาไพพันธ์
90. นายพุทธาสิทธิ์ จันทร์เต็ม
91. นายสุรพร ผิวงาม
92. นายสุทิน อินแก้วกา
93. นายบุญเพ็ง ปักกุลนันท์
94. นางศิรัชญา ครุฑอรัญ
95. นายสุรจิตต์ จันทรสาขา
96. นายพรพนา แสนการุณ
97. นางบงกช สัจจานิตย์
98. นายฉัตรชัย เฉลิมช่วง
99. นางสาวจริญญา วันทาวงศ์
100.นางสาววิมล กลางประพันธ์
101.นายวิทยา จันทร์มิตร
102.นางศิริพร เศษแสงศรี
103.นายเกษม ผิวคา
104.นางวารี อัญญาเวช
105.นายรังสรรค์ ปัตถะเมฆ
106.นายชาคริต นาควิเชียร
107.นางสาวปัทมา จันทพันธ์
108.นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์
109.นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
110.นางอุดมลักษณ์ คาหาญ
111.นายชาญศักดิ์ พลทาง
112.นางธงชัย โสดา

ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
แทน ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
แทน พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.กกล.รส.จว.มห.
แทน สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
ผบ.หมู่เรือที่ 3 นรข.
รอง ผอ.รมน.จว.มห. (ท.)
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน รองประธาน ก.ธ.จ.มุกดาหาร
แทน พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
หัวหน้าด่านป่าไม้มุกดาหาร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
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113.นายสมชาย เลาหพัชรินทร์
114.พ.ต.อ.ธนาศักดิ์ บุตรเนียร
115.พ.ต.ท.หญิง พงลดา ไมตรี
116.นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร
117.นางบุญญสรณ์ บุญโสม
118.นางสาวธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี

ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดมุกดาหาร
ผกก.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร
แทน ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมุกดาหาร
นักวิเทศสัมพันธ์ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ไม่มาประชุม
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์) ติดราชการ
2. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
3. หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
4. ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
5. ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดมุกดาหาร
6. ผู้อานวยการ คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
7. ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
8. ผู้อานวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
9. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
10. หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
11. หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
12. หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
13. ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
14. ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการครูฯ จังหวัดมุกดาหาร
15. หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
16. ผบ.นพค.24
17. ป่าไม้จังหวัดมุกดาหาร
18. ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
19. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มน้าฯ
20. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
21. นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
22. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
23. นายกสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
24. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา

เวลา ๐๙.30 น. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานการ
ประชุมกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ก่อนการประชุม

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารแจ้งข้อราชการสาคัญให้แก่ประชาชน
(โดยการถ่ายทอดเสียงสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด มุกดาหาร
คลื่นความถี่ FM 99.25 MHz. และ AM.549 KHz ) (สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
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

ประธาน

๕
1) จังหวัดมุกดาหารกาหนดจัดงานกาชาดและงานของดี 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร
ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่ 7 – 15 มกราคม 2561 มีการออกร้านจาหน่ายสินค้าและ
จั ด นิ ท รรศการของส่ ว นราชการ มี ก ารแสดงสิ น ค้ า OTOP การประกวดของดี จั ง หวั ด
มุกดาหาร รวมทั้งมีการจาหน่ายสลากกาชาดและร้านนาวากาชาด โดยกาหนดพิธีเปิดงาน
กาชาดฯ ในวันที่ 7 มกราคม 2561 และมอบหมายให้ส่วนราชการ อาเภอเป็นเจ้าภาพ
ในการจัดกิจกรรมแต่ละวันด้วย จึงขอเชิญชวนพี่น้องจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียง
เข้าร่วมงานกาชาดและงานของดี 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร
2) ตลาดประชารัฐ จังหวัดมุกดาหารมีผู้ยื่นลงทะเบียนทั้งหมด 405 ราย และมี
กาหนดการดาเนินการเปิดตลาดประชารัฐ (kick off) วันที่ 5 ธันวาคม 2560 พร้อมกัน
3) วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เป็นวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร
วัน ชาติ และวัน พ่อแห่ งชาติ จังหวัดมุกดาหารได้กาหนดจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์
จิ ตอาสาทาความดี ด้ว ยหั ว ใจ ในวัน ที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณ
หน้าวัดศรีสุมังค์ ตลาดอินโดจีน อาเภอเมืองมุกดาหาร จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน และ
จิตอาสาร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
4) ขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวทาให้อากาศแห้งแล้งอาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ จึงขอให้
พี่น้องประชาชนระมัดระวังเรื่องเพลิงไหม้เป็นพิเศษ
5) จังหวัดมุกดาหารกาหนดออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดมุกดาหาร และออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในพื้นที่
อาเภอเมืองมุกดาหาร ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านโนนตูม หมู่ที่ 3 ตาบล
ผึ่งแดด อาเภอเมืองมุกดาหาร
พี่น้องประชาชนสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้จากผู้ว่าราชการจังหวัด
มุกดาหาร ในรายการผู้ว่าพบประชาชน ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 06.10 – 07.00 น.
ทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร คลื่นความถี่ FM 99.25
MHz. และ AM.549 KHz
พิธีการก่อนการประชุม
๑. พิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการสงเคราะห์และการมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน
ประจาปี 2560 (สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร)
มูลนิ ธิร าชประชานุเคราะห์ ได้ มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์
ประจาปีการศึกษา 2560 แก่เด็กนักเรียนสองรายซึ่งบิดาประสบอุบัติเหตุสาธารณภัย
(ฟ้าผ่าเสียชีวิต) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2545 โดยได้รับทุนพระราชทานการศึกษา
สงเคราะห์พระราชทานฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา ปัจจุบันเด็กทั้ง 2 ราย
อาศัยอยู่กับมารดาที่บ้านเลขที่ 231 หมู่ที่ 3 บ้านนาสะโน ตาบลนาสะเม็ง อาเภอ
ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร สาหรับเงินทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ทางมูลนิธิ
ราชประชานุ เ คราะห์ ฯ ได้โ อนเงิ น เข้ า บั ญชี เ งิน ฝากของนั ก เรีย นแต่ล ะราย จานวน
๑๕,๐๐๐.- บาท และ ๗,๕000.- บาท เรียบร้อยแล้ว
ในการนี้ ขอเรียนเชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัด มุกดาหาร ประธานกรรมการมูลนิธิ
ราชประชานุ เ คราะห์ ประจ าจัง หวั ด มุก ดาหาร มอบทุ น พระราชทานเพื่อ การศึก ษา
สงเคราะห์ พร้อมอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน จานวน ๒ ราย ดังนี้

๖
1. นางสาวปรียาวรรณ ปริปุรณะ อายุ 19 ปี กาลังศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการ
จั ด การ คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ต าบลในเมื อ ง อ าเภอเมื อ ง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
2. นายวั ช รพล ปริ ปุ ร ณะ อายุ 17 ปี ก าลั ง ศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5
โรงเรียนดอนตาลวิทยา ตาบลดอนตาล อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
2. พิธีมอบสื่อประชาสัมพันธ์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี (สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร)
สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ได้กาหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี
เป็ นวั นขจั ดความรุ นแรงต่ อสตรี สากล ส าหรั บประเทศไทย และคณะรั ฐมนตรี ได้ มี มติ
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 เห็นชอบให้เดือนพฤศจิกายน ของทุกปีเป็น “เดือนรณรงค์ยุติ
ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี”เพื่อมุ่งเน้นที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทั้งต่อเด็ก
และสตรี โดยดาเนินการรณรงค์ตลอดเดือนพฤศจิกายนให้สังคมได้ตระหนัก และร่วมป้องกัน
ขจัดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวให้หมดสิ้นไป สาหรับความหมายของ
สัญลักษณ์ริบบิ้นสีขาว (White Ribbon) นั้น เป็นสัญลักษณ์ที่ผู้ชายติดเพื่อแสดงถึงการร่วม
ต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อสตรี โดยการ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทาความรุนแรงต่อ
สตรี ”ทุ กรู ปแบบ แต่ปั จจุบั นสั ญลั กษณ์นี้ ใช้ ได้ทั้ งผู้ หญิงและผู้ ชายเพื่ อเป็ นการร่ วมกั น
รณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัวด้วย
เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว ประจาปี พ.ศ. 2560 ภายใต้แนวคิด “สร้างครอบครัวไร้รุนแรง ด้วย
สื่อสารที่สร้างสรรค์”อันมีคาขวัญ “หยุด! คาร้าย...ทาลายครอบครัว” รณรงค์ให้ครอบครัว
และสังคม มีการสื่อสารเชิงบวกเพื่ อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว จึงขอเรียนเชิญผู้ว่า
ราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงให้แก่นายอาเภอ
ทั้ง 7 อาเภอ และผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
3. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ ตามโครงการคัดเลือกสานักทะเบียน
ดีเด่น พ.ศ. 2560 (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยกรมการปกครอง ได้จัดทาโครงการคัดเลือกสานักทะเบียนดีเด่น ประจาปี
พ.ศ. 2560 และโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
สานักทะเบียนต่างๆ ได้มีการตื่นตัวและยกระดับมาตรฐานของการพัฒนาการให้บริการด้าน
ทะเบียนและบั ตรประจาตัวประชาชนให้ มีประสิ ทธิภาพ เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
ผู้รับบริการและเป็นต้นแบบหรือตัวอย่างที่ดีแก่สานักทะเบียนอื่นๆ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญ
กาลังใจในการปฏิบัติงาน เชิดชูเกียรติผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ได้ร่วมกันคิดสร้างสรรค์งาน
บริการให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ซึ่งได้ดาเนินการมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
4. พิธีมอบอาวุธปืนรางวัลกานัน ผู้ใ หญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจาปี 2560 (ที่ทาการ
ปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
กระทรวงมหาดไทย ได้จั ดให้ มี การมอบรางวั ลเพื่อเป็นขวัญก าลั งใจแก่ กานั น
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่
ดีเด่นในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นประจาทุกปี ซึ่งจะได้รับรางวัลแหนบทองคา อาวุธ
ปืนสั้น และชุดปกติขาว โดยกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับ

๗
รางวัลกานัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจาปี 2560 และกรมการปกครองได้จัดให้มีพิธีมอบ
รางวัลกานัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 โดยยังมิได้มอบอาวุธปืน
รางวัลให้แก่กานัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจาปี 2560
บัดนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ส่งมอบอาวุธปืนสั้นมาให้จังหวัดเพื่อมอบให้ผู้ได้รับ
รางวัลแล้ว เพื่อเป็นเกียรติ และขวัญกาลังใจแก่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับรางวัลตามดังกล่าว
จึงขอเรี ยนเชิญผู้ ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กรุณาให้ เกียรติมอบรางวัลอาวุธปืนสั้ น
พร้อมอุปกรณ์ ให้แก่
1. นายธนกฤต เมืองโคตร
กานันตาบลหว้านใหญ่ อาเภอหว้านใหญ่
2. นายสิน อุมงค์
ผู้ใหญ่บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10
ตาบลบางทรายใหญ่ อาเภอเมืองมุกดาหาร
5. พิธี มอบโล่ร างวัลโครงการคัดเลือกหมู่บ้า นดีเ ด่น (บ้า นสวย เมืองสุข) ประจาปี
2560 ระดับจังหวัด (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
กรมการปกครอง ได้จัดทาโครงการบ้านสวย เมืองสุข : น้อมราลึ กการกาเนิด
สถาบั นกานั น ผู้ ใหญ่บ้าน ของประเทศไทย เพื่อน้อมราลึ กถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้าอยู่หั ว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงดาริให้ มีตาแหน่งกานัน
ผู้ใหญ่บ้ าน ทาหน้ าที่บาบัดทุกข์ บารุงสุข และเป็นการส่งเสริมกานัน ผู้ ใหญ่บ้าน และ
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ให้ เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่ อนนโยบายของรัฐบาล
กระทรวง กรม จั งหวั ด และอ าเภอ ให้ เกิ ดผลอย่ างเป็ นรู ปธรรมในระดั บพื้ นที่ ต าบล
หมู่บ้าน สามารถเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง
จังหวัดมุกดาหาร ได้ดาเนินการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านตามโครงการฯ ดังกล่าว
ให้ เข้ารับรางวัลในระดับจังหวัด เพื่อเป็นเกียรติแก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลตามโครงการ
คั ด เลื อ กหมู่ บ้ า นดี เ ด่ น (บ้ า นสวย เมื อ งสุ ข ) ประจ าปี 2560 ระดั บ จั ง หวั ด
กรมการปกครองจึงได้จัดทาโล่รางวัล เพื่อมอบแก่ประธานกรรมการหมู่บ้าน และขอความ
กรุณาผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มอบให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด ในวันประชุม
หั ว หน้ าส่ ว นราชการประจ าจั งหวั ด ในโอกาสนี้ จึ งขอเรี ยนเชิ ญผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด
มุกดาหาร ให้ เกียรติมอบโล่ รางวัลโครงการคัดเลื อกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุ ข)
ประจาปี 2560 ให้แก่ประธานกรรมการหมู่บ้าน ที่ได้รับรางวัลฯ ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านคาพอก หมู่ที่ 10 ตาบลโนนยาง อาเภอหนองสูง
2. รางวัลรองชนะเลิ ศอั นดับที่ 1 ได้ แก่ บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 8 ตาบลคาชะอี
อาเภอคาชะอี
3. รางวัลรองชนะเลิ ศอันดับที่ 2 ได้แก่ บ้านโคกสวาท หมู่ที่ 9 ตาบลป่งขาม
อาเภอหว้านใหญ่
6. พิธีมอบหนังสือรับรองการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายสานพลัง
ประชารัฐให้แก่ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีมุกดาหาร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายสานพลังประชารัฐโดยให้ทุกภาคส่วน ประกอบด้วย
ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน มีบทบาท
สาคัญในการพัฒนาประเทศ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลั งประชารั ฐประจาจั งหวั ด (คสป.) รวมทั้ งสนับสนุ นให้ ทุ กจั งหวัดจั ดตั้งบริ ษั ท
ประชารั ฐ รั กสามั คคี จั งหวั ด (วิ สาหกิ จเพื่ อสั งคม) จ ากั ด เพื่ อเป็ นกลไกส าคั ญในการ
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ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดยให้กระทรวงมหาดไทยใช้กลไกประชารัฐ
บูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับพื้นที่ มีเป้าหมาย
เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข ยึดความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็น
สาคัญ และน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิด
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเพื่อเป็นการสนับสนุนการดาเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคม
รัฐบาลจึงได้มีพระราชกฤษฎี กา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้ายการยกเว้น
รั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ ๖๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวั น ที่ ๓๐ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
กรมสรรพากรได้มีประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อหน่วยงานรับรองการเป็น
วิสาหกิจเพื่อสังคม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กรมการพัฒนาชุมชน
เป็นหน่ วยรับรองการเป็นวิ สาหกิจเพื่อสังคมที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายสานพลังประชารัฐ
โดยจั ง หวั ด มุ ก ดาหารได้ ส นั บ สนุ น ให้ บ ริ ษั ท ประชารั ฐ รั ก สามั ค คี มุ ก ดาหาร
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ดาเนินการจัดทาเอกสารยื่นต่อกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขอรับ
การรับรองการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายสานพลังประชารัฐ
บัดนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้ให้การรับรองการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมของบริษัท
ประชารัฐรั กสามัคคีมุกดาหาร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด แล้ว และเพื่อเป็นเกียรติแก่
บริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวั ดมุกดาหาร
ได้มอบหนังสือรับรองการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ให้แก่ประธานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
มุกดาหาร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ต่อไป
7. การจั ดงานวันโลกราลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเ หตุทางถนน (World Day of
Remembrance for Road Traffic Victims) ประจาปี 2560 (สานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขานุการ
ศูนย์ อานวยการความปลอดภั ยทางถนน ร่ วมกั บหน่ วยงานภาคีเครือข่ ายภาครั ฐและ
ภาคเอกชน จัดงาน “วันโลกราลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน”(World Day of
Remembrance for Road Traffic Victims) ประจาปี ๒๕๖๐ ตามหัวข้อที่องค์การ
อนามัยโลกกาหนด ภายใต้ประเด็นหลัก “เป้าหมายปี 2563 : ลดการเสียชีวิตและการ
บาดเจ็บที่รุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนน 50 เปอร์เซ็นต์” เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วน
ตระหนักถึงสภาพปัญหา ความสูญเสีย และผลกระทบจากอบุติเหตุทางถนน รวมถึงแสดง
ถึงความมุ่งมั่นการรวมพลังและส่งเสริมให้ ทุกภาคส่วนร่วมลดอุบัติเหตุทางอย่างจริงจัง
ตามเป้ าหมายที่องค์การอนามัยโลกกาหนด สอดรั บเป้าหมายการพั ฒนาประเทศของ
รัฐบาล ตามนโยบาย “Thailand 4.0” อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้คนทั่ว
โลกเสียชีวิตจานวนมาก องค์การอนามัยโลกจึงประกาศให้วันอาทิตย์สัปดาห์ที่สามของ
เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันโลกราลึกถึงผู้สู ญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World
Day of Remembrance for Road Traffic Victims) เพื่อราลึกถึงความสูญเสียจาก
อุบัติเหตุทางถนน รวมถึงกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ในการนี้ ขอเรี ย นเชิ ญ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหารอ่ า นสาร
นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส “วันโลกราลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุ ทางถนน”(World
Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจาปี ๒๕๖๐ และเชิญผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านร่วมยืนไว้อาลัย 1 นาที เพื่อราลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดมุกดาหาร
(1) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายไปดารงตาแหน่งจังหวัดอื่น

ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1 นายวิชัย เพ็ญดี

ตาแหน่งเดิม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
มุกดาหาร

ตาแหน่งใหม่
โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดหนองคาย

(2) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1 นายภพ ภูสมปอง
มติที่ประชุม
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
หน.สนจ.

ตาแหน่งเดิม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
บึงกาฬ

ตาแหน่งใหม่
โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดมุกดาหาร

รับทราบ
๑.2 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕60 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 10/๒๕60 วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม ๒๕60
รายงานการประชุม มีจานวน 14 หน้า ฝ่ ายเลขานุการได้เ ผยแพร่รายงานการ
ประชุมในเว็บไซต์จังหวัด www.mukdahan.go.th และได้จัดส่งรายงานการประชุมทาง
E-mail : mukdahan_gov@hotmail.com แล้ว ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 10/๒๕60 วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม ๒๕60
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) ตลาดประชารัฐ (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
รัฐ บาลได้ให้ ความส าคัญในการพัฒ นาเศรษฐกิจฐานรากให้ มีความเข้มแข็ง
ลดความเหลื่ อมล้ า รวมถึงการแก้ปัญหาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้รับ
โอกาสทางอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนที่ไม่มีพื้นที่ค้าขาย จึงทาให้เกิดเป็น
“โครงการตลาดประชารัฐ” ขึ้น โดยมีแนวคิดในการบริหารจัดการพื้นที่ตลาดเดิม เพื่อเพิ่ม
ผู้ประกอบการรายใหม่ ส่งเสริมผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้า และเปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการ ในการพัฒนา ดาเนินการในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาคอย่าง
ครอบคลุ ม ทั้ ง นี้ คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การให้ ด าเนิ น โครงการตลาด
ประชารัฐ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ตลาดประชารัฐ คือ เป็นการบูรณาการหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบประชารัฐ เพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนอย่างมีทิศทาง
เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน สร้างพื้นที่ให้ผู้ซื้อและผู้ขายมาพบกันอย่างเป็นธรรมชาติ
ยกระดับสินค้าทุกประเภท ให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ปลอดภัยช่วยลดต้นทุนการผลิตอย่าง
เหมาะสม โดยในส่วนของจังหวัดมุกดาหารมีตลาดประชารัฐ จานวน 6 ประเภท คือ
1) ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ดาเนินการโดย สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
2) ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ดาเนินการโดย กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น

๑๐
3) ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ดาเนินการโดย สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
4) ตลาดประชารัฐ Modern Trade ดาเนินการโดย สานักงานพาณิชย์จังหวัด
5) ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ดาเนินการโดย ธ.ก.ส.จังหวัด
6) ตลาดประชารัฐต้องชม ดาเนินการโดย สานักงานพาณิชย์จังหวัด
ข้อมูลตลาดประชารัฐ 6 ประเภท ของจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทตลำด

เมือง

คำชะอี

คนไทยยิ้มได้

5

1

1

2

ท้องถิน่ สุขใจ

26

3

1

ของดีจังหวัด

1

-

-

Modern Trade
ของดีวิถีชุมชน
ธ.ก.ส.
ต้องชม
รวม

1

มติที่ประชุม
พัฒนาการจังหวัด

ที่

1
2
3
4
5

จำนวนตลำดแยกตำมประเภทและพืน้ ที่
ดอนตำล นิคมคำสร้อย ดงหลวง

ชื่อตลาดประชารัฐ
คนไทยยิ้มได้
ตลาดนัดชุมชนคน
พอเพียง ตามรอยเท้า
พ่อ
ตลาดสินค้าชุมชน
Farm Outlet
ตลาดนัดชุมชน
บ้านสามขา
ตลาดนัดชุมชนสินค้า
เกษตร
ตลาดนัดชุมชนบ้าน
โนนบุปผา

รวม

หว้ำนใหญ่

หนองสูง

2

2

1

14

7

8

2

6

53

-

-

-

-

1
1

-

-

-

2
35

4

2

9

-

-

1

1

10

4

8

2
72

รับทราบ
(2) ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
จังหวัดมุกดาหารมีตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จานวน ๑๔ แห่งและกรมการ
พัฒนาชุมชน ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนา
ชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ดาเนินโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้
จานวน ๑๒ แห่ง เป็นเงิน ๑๘๘,๔๐๐ บาท (ตลาดละ ๑๕,๗๐๐ บาท/แห่ง) ดังนี้

สถานทีจ่ ัดตลาด

ด้านหน้าห้างสรรพสินค้า
บิ๊กซีมุกดาหาร
บ.กุดโง้ง ต.มุกดาหาร
หมู่ที่ 14 ต.คาป่าหลาย
บ.คาอาฮวน หมู่ที่ 1
ต.คาอาฮวน
หมู่ที่ ๑๓ ด้านหน้า
เทศบาลตาบลนาโสก

อาเภอ

เมือง
มุกดาหาร
เมือง
มุกดาหาร
เมือง
มุกดาหาร
เมือง
มุกดาหาร
เมือง
มุกดาหาร

วันที่เปิด
จาหน่าย

ช่วงเวลา
จาหน่าย

เสาร์ อาทิตย์

12.0018.00 น.

ทุกวัน

การรองรับผู้ประกอบการ
รายใหม่
จานวน ประเภทสินค้า
แผงค้าที่
ที่ต้องการ
ขยายได้
๑๐

๑. สินค้าเกษตร
๒. สินค้า OTOP

07.0020.00 น.

๓๐

๑. ของใช้
๒. สินค้าเกษตร

ทุกวัน

10.0020.00 น

๑๐

๑. สินค้าเกษตร
๒. สินค้าพื้นเมือง

ทุกวัน

10.0020.00 น.

๑๕

สินค้าเกษตร

๒๐

สินค้าเกษตร

พุธ

15.0018.00 น

๑๑

ที่
6

ชื่อตลาดประชารัฐ
คนไทยยิ้มได้

สถานทีจ่ ัดตลาด

ตลาดนัดชุมชนคานาง บ.คานางโอก ต.ร่มเกล้า
โอก
ตลาดนัดชุมชน
ศูนย์แสดงและจาหน่าย
อาเภอนิคมคาสร้อย สินค้า OTOP

อาเภอ

วันที่เปิด
จาหน่าย

ช่วงเวลา
จาหน่าย

นิคมคาสร้อย

อังคาร

15.0018.00 น

นิคมคาสร้อย

ศุกร์

15.0018.00 น

ถนนข้างสนามกีฬา
อาเภอดอนตาล

ดอนตาล

พุธ

15.0021.00 น.

ตลาดนัดชุมชน
อาเภอดงหลวง
10 ตลาดนัดชุมชน
บ้านแก่งนาง

บริเวณรอบหนองน้า
สาธารณะ(หนองแฝก) ม.10
บ.แก่งนาง หมู่ที่ 7 ต.กกตูม

ดงหลวง

อังคาร

ดงหลวง

ทุกวัน

08.0012.00 น.
15.0018.00 น.

11 ตลาดนัดวันพฤหัสบดี

สนามหน้าที่ว่าการ
อาเภอคาชะอี

คาชะอี

พฤหัสบดี

12 ตลาดนัดสองคอน

บริเวณเขื่อนริมโขง

หว้านใหญ่

อาทิตย์

7
8

ตลาดนัดชุมชน ไท
กะเลิง

9

06.0012.00 น.

การรองรับผู้ประกอบการ
รายใหม่
จานวน ประเภทสินค้า
แผงค้าที่
ที่ต้องการ
ขยายได้
๑. สินค้าเกษตร
๑๐
๒. สินค้า OTOP

๑๐

๑. สินค้าเกษตร
๒. สินค้า OTOP
๓. สินค้าพื้นเมือง
๒๐ – ๓๐ ๑. สินค้าเกษตร
๒. สินค้า OTOP
๓. สินค้าอุปโภค
บริโภค
๑๐๐ ๑. สินค้าเกษตร
๒. สินค้าพื้นเมือง
๑. อาหาร
๔๕
๒. สินค้าเกษตร
๓. สินค้าเบ็ดเตล็ด
๑. สินค้าเกษตร
๑๐
๒. สินค้า OTOP
๓. ผลิตภัณฑ์ชุมชน
๑. สินค้าเกษตร
๒๐
๒. สินค้า OTOP
๑. สินค้าเกษตร
๒๐
๒. สินค้า OTOP
๑. สินค้าเกษตร
๑๐
๒. สินค้า OTOP

06.0012.00 น.
หว้านใหญ่
พฤหัสบดี
13 ตลาดนัดชุมชน
หน้าที่ว่าการอาเภอ
15.00อาเภอหว้านใหญ่
หว้านใหญ่
20.00 น.
หนองสูง
จันทร์
14 ตลาดนัด OTOP
ศูนย์แสดงและจาหน่าย
06.00ชุมชมคนหนองสูง
สินค้า OTOP
12.00 น.
** ได้รับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน จานวน ๑๒แห่ง ยกเว้นตลาดนัดชุมชนบ้านสามขา (3) กับ ตลาดนัดชุมชนคานางโอก (6)

มติที่ประชุม

รับทราบ

(3) การเตรียมความพร้อมการดาเนินงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 (สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
หน.สนง.ปภ.จังหวัด
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นประจาทุกปี โดยบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่ า งหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ใน
ลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) โดยใช้กลไกประชารัฐเป็นแนว
ทางการดาเนินงานในพื้นที่ รวมทั้งได้วางกรอบแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดาเนินงานรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานตามมาตรการป้องกันและ
ลดอุบั ติเหตุทางถนนช่ว งเทศกาลปีใหม่ 2561 ที่กาลังจะมาถึง เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล จังหวัดจะได้เตรียมความพร้อมเพื่อดาเนินงานรณรงค์ฯ ดังนี้
1. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 2561 จังหวัดมุกดาหาร ณ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร

๑๒

มติที่ประชุม
พัฒนาการจังหวัด

2. แต่งตั้งคณะผู้ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดมุกดาหาร ในพื้นที่ทั้ง 7 อาเภอ
3. แจ้งอาเภอดาเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระดับอาเภอ และบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ตั้งจุด
ตรวจหลัก จุดตรวจตักเตือน ประจาชุมชน/หมู่บ้าน
4. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนทั้ง 4 ด้าน
4.1 ด้านคน : พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนน อาทิ ความสามารถของผู้
ขับขี่ลดลงเนื่องจากสภาพร่างกายไม่พร้อม /การไม่ชานาญเส้นทาง /การไม่เคารพ
กฎจราจร /ขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน
4.2 ด้านยานพาหนะ : ยานพาหนะไม่มีมาตรฐาน อาทิ ขาดความพร้อม
ด้ า นอุ ป กรณ์ พื้ น ฐานในรถยนต์ / อุ ป กรณ์ ค วามปลอดภั ย /การปรั บ แต่ ง สภาพ
ยานพาหนะ /การบรรทุกที่ไม่ปลอดภัย
4.3 ด้านถนน : ลักษณะทางกายภาพของถนนไม่สมบูรณ์ อาทิ ถนนชารุด
ผิวถนนเป็นหลุม บ่อ/สภาพการจราจรที่หนาแน่น /อุปกรณ์ควบคุมการจราจร ป้าย
เตือน ป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ มีสภาพไม่สมบูรณ์และติดตั้งในตาแหน่งที่ไม่เหมาะสม
ไม่ชัดเจน /จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย และจุดตัดทางรถไฟยังไม่ได้
รับการแก้ไข
4.4 ด้านสิ่งแวดล้อม : ไฟฟ้าส่องสว่างชารุดและไม่เพียงพอ/อุปสรรคทาง
ธรรมชาติ แ ละลั ก ษณะภู มิ อากาศ/สิ่ ง กี ด ขวางตกหล่ น บนช่ อ งทางจราจร/วั ต ถุ
อันตรายข้างทาง/สิ่งกีดขวางทัศนวิสัย
5. จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่ว งเทศกาลปีใหม่ 2561 และคณะผู้ ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดมุกดาหารทุกวัน
(7 วัน) เพื่อนาข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น มานาเสนอที่ประชุมและร่วมกันวิเคราะห์
เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป
รับทราบ
(4) กระเช้ า ของขวั ญปี ใ หม่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ส านั กงานพั ฒ นาชุม ชนจั งหวั ด
มุกดาหาร)
รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยให้ข้าราชการ และประชาชน
เลื อ กซื้ อ กระเช้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP เป็ น ของขวั ญ ปี ใ หม่ โดยมอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทย รณรงค์และประชาสั มพันธ์เทศกาลกระเช้าของขวัญปีใหม่
เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีช่องทางการจาหน่าย
สินค้า ในการนี้ คณะกรรมการเครือข่าย OTOP ร่วมกับเทรดเดอร์ (Trader) จัดทา
กระเช้าของขวัญปีใหม่ ราคาตั้งแต่ ๓๐๐ – ๒,๕๐๐ บาท ซึ่งได้รวบรวมผลิตภัณฑ์
OTOP ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร นาเสนอเป็นกระเช้าของขวัญ เพื่อมอบให้แก่
บุคคลที่เคารพและนับถือ โดยสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจะดาเนินการจัดทา
แคตตาล๊อกผลิตภัณฑ์แจ้งเวียนให้ส่วนราชการทราบต่อไป สาหรับสถานที่จาหน่าย
กาหนดไว้ ๓ จุด คือ
๑) ห้องจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

๑๓
๒) ประชารัฐ สุขใจ shop ทั้ง ๒ สาขา (สาขาสะพานมิตรภาพ และคาอาฮวน)
๓) เทรดเดอร์จังหวัดมุกดาหาร ณ สถานีบริการ ปตท.สาขาบ้านซ่ง และศูนย์
แสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านซ่ง อาเภอคาชะอี
ทั้งนี้ กาหนดแผนจะดาเนินการเปิดเทศกาลกระเช้าของขวัญปีใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ในวั น ที่ ๑๕ ธั นวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้ อ งจัด แสดงและจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

มติที่ประชุม

(5) การดาเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
ผู้แทนคลังจังหวัด
สรุปยอดผู้มารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 จังหวัดมุกดาหาร ดังนี้
ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
หน่วยงาน
จานวนบัตร จ่ายบัตร จ่ายบัตร
ร้อยละ
คงเหลือ
ผู้มีสิทธิ
สะสม
ธนาคาร ธ.ก.ส.
60,856
30
58,546 96.20
2,310
ธนาคารออมสิน
15,329
18
13,576 88.56
1,753
ธนาคารกรุงไทย
6,595
4
5,376
81.51
1,219
ส านั ก งานคลั ง จั ง หวั ด 1,823
9
1,682
92.26
141
มุกดาหาร
รวม
84,603
61
79,180 93.59
5,423
ร้านธงฟ้าสมัครใจ
407
รับทราบ

มติที่ประชุม

ผู้แทนคลังจังหวัด

ติดตั้งแล้ว
153

รอติดตั้ง
254

(6) การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 กันยายน ๒๕60 เห็นชอบมาตรการเพิ่ม
ประสิ ท ธิภ าพการใช้จ่า ยเงิน งบประมาณรายจ่า ย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติ โดยกาหนดเป้าหมายการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 แยกรายไตรมาส ดังนี้
ลงทุน

งบประจา

ภาพรวม

(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

เป้าหมาย (%)

เป้าหมาย (%)

เป้าหมาย (%)

1
2

21.11

33

30.29

43.11

55

52.29

3

65.11

77

74.29

4

88

98.36

96

ไตรมาสที่

๑๔

งบประจา

1.สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
ลาดับการ
%
ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
เบิกจ่าย
เป้าหมาย
(ประเทศ)
ไตรมาส 1
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
งบประมาณ
484.15
99.54
20.56
33
68

งบลงทุน
รวม

1,092.21
1,576.36

รายการ

9.61
109.15

0.88
1.48

21.11
รวม

74
72

2. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

%
เป้าหมาย
ไตรมาส 1

งบประจา

46.10

0.46

1.00

33

ลาดับการ
เบิกจ่าย
(ประเทศ)
งบประมาณ
44

งบลงทุน

148.16

-

-

21.11

33

รวม

194.26

0.46

0.24

30.29

48

รายการ

มติที่ประชุม

เบิกจ่าย
ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

รับทราบ
3.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)

พัฒนาการจังหวัด

(1) รายงานผลการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน (สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดงานพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่
ของแผ่นดิน ปี 2560 และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน เนื่องในวันกองทุน
แม่ของแผ่นดิน ประจาปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องแก้วมุกดา
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน จานวน 7 อาเภอ
อาเภอละ 1 กองทุน
2. จัดแสดงนิทรรศการกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีการบริหารจัดการดีเด่น
3. พิธีมอบรางวัลการประกวดกองทุนแม่ของแผ่ นดินดีเด่นจั งหวัดมุกดาหาร
ประจาปี 2560 และมอบประกาศเกียรติบัตรในการจัดนิทรรศการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ทั้ง 7 อาเภอ
4. พิธีทอดผ้ าป่าสมทบกองทุนแม่ข องแผ่ นดิน สรุปยอดเงิน บริจาคทั้งสิ้ น
183,729 บาท โดยมี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งานทั้ ง สิ้ น 41,338 บาท คงเหลื อ
142,391 บาท และตามมติที่ ประชุ มคณะกรรมการเครื อข่ ายกองทุ นแม่ข องแผ่ นดิ น
จะจัดสรรเงินจากการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2560 ให้อาเภอร้อยละ

๑๕

มติที่ประชุม

70 ตามสัดส่วนยอดเงินบริจาคของแต่ละอาเภอ และนาเข้าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน
จังหวัดมุกดาหาร ร้อยละ 30
รับทราบ

(2) คณะกรรมการนโยบายพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ระดั บ อ าเภอ (ส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
นพ.สาธารณสุขจังหวัด
ด้ว ยคณะรัฐ มนตรี มีม ติ เห็ น ชอบ ร่ า งระเบี ย บส านัก นายกรัฐ มนตรี ว่า ด้ ว ย
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งปัจจุบัน
อยู่ ร ะหว่ า ง รอประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา ส าหรั บ คณะกรรมการนโยบายพั ฒ นา
คุ ณ ภาพชี วิ ต ระดั บ อ าเภอ มี รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยและรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงสาธารณสุข เป็นที่ปรึกษา คณะกรรมการประกอบด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็ น ประธานกรรมการ ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เป็ น รองประธานกรรมการ รอง
ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ รั บ ผิ ด ชอบกลุ่ ม ภารกิ จ ด้ า นการพั ฒ นาสาธารณสุ ข เป็ น
กรรมการและเลขานุการ มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนา
ให้ ก ารสนั บ สนุ น และแก้ ไ ขปั ญ หาการด าเนิ น งาน และติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) ในจังหวัดต่างๆ
และคณะกรรมการพัฒ นาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชช.) ในกรุงเทพมหานคร แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอาเภอมอบหมาย
สาหรับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ มีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็ น ที่ ป รึ ก ษา มี ค ณะกรรมการไม่ เ กิ น ยี่ สิ บ เอ็ ด คน ดั ง นี้ มี น ายอ าเภอ เป็ น ประธาน
กรรมการ ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานของรัฐ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนกานันหรือผู้ใหญ่บ้านในอาเภอ ที่นายอาเภอแต่งตั้ง จานวนไม่เกินหกคน ผู้แทน
ภาคเอกชนในอาเภอที่นายอาเภอแต่งตั้ง จานวนไม่เกินหกคน ผู้แทนภาคประชาชนใน
อาเภอ ที่นายอาเภอแต่งตั้ง จานวนไม่เกินเจ็ดคน สาธารณสุขอาเภอเป็นกรรมการและ
เลขานุการ และให้นายอาเภอมีอานาจแต่งตั้งกรรมการอื่นเป็นเลขานุการร่วมได้ตามความ
เหมาะสม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) มีอานาจหน้าที่ ในการ
กาหนดแผนงานและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในอาเภอ และดาเนินการให้เกิด
การขับเคลื่ อนตามแผนงานดังกล่าว โดยบูรณาการและระดมทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
มติที่ประชุม
รับทราบ

ผู้แทนคลังจังหวัด

(3) รายงานภาวะเศรษฐกิ จ การคลั ง จั งหวั ดมุ ก ดาหาร ประจาไตรมาสที่ 3
(กรกฎาคม – กันยายน 2560) (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารในไตรมาสที่ 3/2560 ภาพรวมบ่งชี้
ว่าเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร มีสัญญาณหดตัว เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และ
หดตัวต่อเนื่องจากไตรมาส 2/2560 โดยด้านการผลิต (Supply Side) หดตัว จากดัชนี
ภาคเกษตรกรรม ซึ่งมาจากปริมาณสินค้าเกษตรที่สาคัญ ได้แก่ ยางพารา มันสาปะหลัง
และจานวนอาชญาบัตรสุกร ออกสู่ตลาดลดลง ประกอบกับดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ หดตัว
ตามการเบิ ก จ่ า ยรายจ่ า ยลงทุ น ที่ ล ดลง และดั ช นี ก ารบริ โ ภคภาคเอกชน หดตั ว จาก
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้ลดลง ในขณะที่ด้านการใช้จ่าย (Demand Side) ขยายตัวใน
อั ต ราชะลอลงเมื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น โดยเฉพาะดั ช นี ก ารค้ า ชายแดน

๑๖

มติที่ประชุม

ที่ขยายตัว จากมูลค่าการนาเข้า ในขณะที่ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนยังคงขยายตัวได้ดี
เมื่อพิจารณาจากสินเชื่อการลงทุนที่เพิ่มขึ้น สาหรับด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงิน
เฟ้อทั่วไปลดลงร้อยละ -0.16 การจ้างงาน ลดลงร้อยละ -0.68 เนื่องจากการจ้างงาน
ในภาคการค้าลดลง
รับทราบ
๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)

ผู้แทนปลัดจังหวัด

มติที่ประชุม

ผู้แทนปลัดจังหวัด

มติที่ประชุม

(1) สรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี (พอ.สว.) และการดาเนินโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน” ครั้งที่ 1 และ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (ที่ทาการปกครอง
จังหวัดมุกดาหาร)
จังหวัดมุกดาหาร ได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์
บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”จังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านวังไฮ หมู่ที่ 1 , 2 ตาบลภูวง
อาเภอหนองสูง และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านนายาง
หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านบาก อาเภอดอนตาล โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ในการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฯ หน่วยแพทย์
อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเคลื่อนที่ พอ.สว. ได้ออกมาปฏิ บัติงานการ
บริการด้านสุขภาพ ในด้านการตรวจรักษาโรคทั่วไป การบริการทันตกรรม การบริการ
การแพทย์ แ ผนไทย การให้ ค วามรู้ ด้ า นสุ ข ภาพให้ แ ก่ ป ระชาชนในพื้ น ที่ นอกจากนี้
ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ของจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด และอาเภอ ตลอดจน
ภาคเอกชน ได้นาบริการมาร่วมให้ บริการประชาชนในพื้นที่ ตลอดทั้งรับฟังความคิดเห็น
การเสนอปัญหาของชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ และพร้อมมอบสิ่งของที่จาเป็นแก่ประชาชนใน
พื้นทีด่ ้วย
รับทราบ
(2) การจัดงานกาชาดและงานของดี 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร ประจาปี 2561
(ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
จังหวัดมุกดาหารกาหนดจัดงานกาชาดและงานของดี 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร
ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่ 7 – 15 มกราคม 2561 โดยกาหนดพิธีเปิดงานกาชาดฯ
ในวั น ที่ 7 มกราคม 2561 และได้ จั ด พิ ม พ์ ส ลากกาชาดจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ประจาปี 2561 ออกจาหน่ายเพื่อหารายได้ช่วยเหลือกิจการกาชาดจังหวัดและสาธารณ
กุศล ทั้งนี้ จะได้ขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการ หน่วยงาน จาหน่ายสลากกาชาดให้ผู้มี
จิตศรั ทธาต่อไป และในวันที่ 26 ธันวาคม 256 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ได้จัด
กิจกรรม “วันรวมน้าใจช่วยกาชาด” ประจาปี 256 ณ สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
มุกดาหาร จึงขอเชิญชวนส่ว นราชการ และหน่วยงานร่ว มกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อม
เพรียงกัน
รับทราบ

๑๗

พัฒนาการจังหวัด

มติที่ประชุม

พัฒนาการจังหวัด

มติที่ประชุม

(3) การดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน
เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
จังหวัดมุกดาหารได้กาหนดยุทธศาสตร์การปฏิบัติราชการในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อมุ่งให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการแก้ไขปัญหา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีการแก้ไขปัญหาที่เป็นระบบ ครอบคลุมทุกกลุ่มปัญหา ทุกพื้นที่
แบบเบ็ ดเสร็ จ เป็ นรู ปธรรม รวมทั้ งสามารถแก้ ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ้ นแล้ วได้อย่ างทั นท่ วงที
โดยก าหนดเป็ นยุ ทธศาสตร์ ในการพั ฒนาคนและสั งคมเพื่ อยกระดั บคุ ณภาพชี วิ ตเป็ น
ยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาจังหวั ด ด้ วยการนาแนวคิ ดจากสภาพปั ญหาความเดื อดร้อนของ
ประชาชน ที่มาจากการขาดปัจจัย ๔ มาแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ ได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2556
และในปี 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้สานต่อโครงการ โดยเห็นชอบและอนุมัติ
ให้ดาเนิ นงานโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ลดความเหลื่ อมล้ า
ต่ อเนื่ องจากปี ที่ ผ่ านมา และก าหนดให้ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของกิ จกรรม “36 ปี มุ กดาหาร
ภายใต้ชื่อ ” โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน กรณียากจน เจ็บป่วย พิการ
อนาถา จั งหวัดมุกดาหาร: "36 ปี มุกดาหาร :36 กิจกรรม: 36 ครั วเรือน" และก าหนด
ครัวเรือนเป้าหมายการดาเนินงาน จานวน 36 ครัวเรือน ดังนี้ อาเภอเมืองมุกดาหาร 8
ครั วเรื อน อ าเภอคาชะอี 6 ครัวเรือน อ าเภอดงหลวง 6 ครัวเรือน อ าเภอดอนตาล 6
ครั วเรื อน อ าเภอนิ คมค าสร้ อย 4 ครั วเรื อน อ าเภอหนองสู ง 3 ครัวเรื อน และอาเภอ
หว้านใหญ่ 3 ครัวเรือน
รับทราบ
(4) การสารวจข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561 (สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบการบริหาร
การจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นประจาทุกปี และให้จังหวัดดาเนินการตาม
แนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และห้วงระยะเวลาที่กาหนด เพื่อให้ ได้ข้อมูลที่มี
ความถูกต้องครบถ้วนทุกครัวเรือน รวมทั้งสามารถนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน
แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นในทุกระดับ จังหวัดมุกดาหาร จึงได้
กาหนดเป้าหมายในการจัดเก็บข้อมูลฯ โดยให้ดาเนินการดังนี้
1) เป้าหมายในการจัดเก็บข้อมูล (จปฐ.) คือ ทุกครัวเรือนของทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
จานวน 8๗,๖๐๖ ครัวเรือน
2) ดาเนินการจัดเก็บ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 14 กุมภาพันธ์ 2561
ในการนี้ จึงขอความร่วมมือจากส่วนราชการหน่วยงาน ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และให้ทุกครัวเรือนร่วมมือการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.แก่อาสาสมัครด้วย
รับทราบ

(5) โรคที่ต้องเฝ้าระวังช่วงฤดูหนาวและการป้องกันการเจ็บป่วยในฤดูหนาว
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
นพ.สาธารณสุขจังหวัด
ด้วยฤดูหนาว เป็นช่วงของเวลาที่อากาศจะเย็นลงจากเดิม และในบางพื้นที่อาจจะ
เย็นลงโดยเฉียบพลัน ทาให้อุณหภูมิภายในร่างกาย ของเราต้องปรับอย่างรวดเร็ว เพื่อรับ
กับอุณหภูมิภายนอก จากสภาวะอากาศแบบนี้ ทาให้ เกิดโรคได้ง่ายกว่าปกติ โดยเฉพาะ
ในกลุ่มของเด็กวัยกาลัง ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีอาการป่วย หรือสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงมาอยู่แล้ว

๑๘

มติที่ประชุม

ซึ่งคนในกลุ่มเหล่านี้ ต้องระมัดระวัง 6 โรคที่มากับหน้าหนาว คือ ไข้หวัด, ไข้หวัดใหญ่, ปอด
บวม, ไข้หัด, อุจจาระร่วง และไข้สุกใส สาหรับการป้องกันการเจ็บป่วยในฤดูหนาว ได้แก่
1) การรับประทานอาหารอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอาหารที่ให้พลังงาน เช่น
แป้ง และไขมัน อาหารที่รับประทานต้องปรุงให้สุกด้วยความร้อนทั่วถึง อาหารค้างมื้อต้อง
อุ่นให้ร้อนก่อนรับประทาน
2) ไอจามปิดปากปิดจมูก ถ้ามีอาการหวัด เช่น มีน้ามูก ไอ จาม มาก ควรสวม
หน้ากากป้องกันโรค เพื่อลดการแพร่เชื้อโรคไปยังผู้อื่น
3) หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้าและสบู่ โดยเฉพาะก่อนรับประทาน ก่อนการ
ประกอบอาหาร และหลังเข้าห้องน้าห้องส้วม
4) ออกกาลังอย่างเหมาะสมและสม่าเสมอ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและระบบ
ไหลเวียนโลหิตดีขึ้น
5) หลีกเลี่ยงการสัมผัสอากาศหนาวเย็น และรักษาความอบอุ่นของร่างกาย
โดยเฉพาะในกลุ่ ม เด็ ก เล็ ก และผู้ สู ง อายุ ม ากกว่ า 65 ปี รวมทั้ ง ผู้ ที่ มี โ รคเรื้ อ รั ง เช่ น
โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ภาวะทางจิต และคนเร่ร่อนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยฯ
6) หาเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้เพียงพอ ให้รักษาความอบอุ่นลาตัวและคอ สวม
หลายๆ ชั้น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เป็นต้น
7) หลีกเลี่ยงการดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การผิงไฟในที่อับ ไม่มี
อาการถ่ายเท และไม่นาเด็กเล็กเข้าใกล้ควันไฟหรือห่มผ้าคลุมศีรษะเด็กอ่อนปิดจมูกและ
ปากเพราะจะทาให้เสียชีวิตได้
รับทราบ

(6) กาหนดจัดงานเทศกาลวันคริสต์มาส (Merry Christmas) (ที่ทาการ
ปกครองอาเภอหว้านใหญ่)
นายอาเภอหว้านใหญ่
ด้วยอาเภอหว้านใหญ่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร องค์การ
บริหารส่วนตาบลป่งขามดงหมู และสักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขีสองคอน (วัดสอง
คอน) ได้กาหนดจัดงานเทศกาลวันคริสต์มาส (Merry Christmas) เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการ
ประสูติของพระเยซู ศาสดาแห่งศาสนาคริสต์เป็นการฉลองความรักที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์โลก
และเป็นเทศกาลที่นาความสุข สนุกสาน มาสู่มวลมนุษย์ โดยใช้ชื่องานว่า “MAGICAL OF
SONGKHON” “ออนซอนสองคอนเฟสติวัล” ในระหว่างวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2560
พร้อมทั้ง เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอาเภอหว้านใหญ่ให้เป็นที่รู้จัก แพร่หลาย
ตามนโยบายรัฐบาล โดยคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ ซึ่งมีมติให้ปี 2561 เป็น
“ปีท่องเที่ยว วิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” หรือ “Amazing Thailand Tourism Year 2018”
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) สรุปประเด็นจากรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ” ประจาเดือน
พฤศจิ ก ายน 2560 (ส านั ก งานจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร)
รายละเอี ย ดดู ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไซต์
http://www.thaigov.go.th
(2) สรุ ป มติ คณะรัฐ มนตรี ประจาเดือ นพฤศจิก ายน 2560 (ส านั ก งานจัง หวั ด
มุกดาหาร) รายละเอียดดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaigov.go.th
(3) สรุ ป ผลการด าเนิ น งานของศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ประจ าเดื อ น
พฤศจิกายน 2560 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)

๑๙

มติที่ประชุม

(4) สรุ ป สภาวะการค้ า ชายแดนไทยกั บ สปป.ลาว ด้ า นจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ประจาเดือนตุลาคม 2560 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(5) ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนตุลาคม 2560 (สานักงาน
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(6) สรุ ป รายงานสถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน ประจ าเดื อ น ตุ ล าคม 2560
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
(7) การคาดหมายลักษณะอากาศประจาถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๐ (สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
5.1 ปฏิทินงานสาคัญประจาเดือนธันวาคม 2560

ประธาน
ที่
1

วัน/เดือน/ปี
5 ธันวาคม 2560

2

9 ธันวาคม 2560

3
4

10 ธันวาคม 2560
19 ธันวาคม 2560

5

19 ธันวาคม 2560

6

20 ธันวาคม 2560

7

26 ธันวาคม 2560

8

26 ธันวาคม 2560

9

วันพุธที่ 6,13,20
และ 27 ธันวาคม
2560
มติที่ประชุม

ชื่องาน
สถานที่
หน่วยงาน
วั น คล้ า ยวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ)
งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
ห้ อ งแก้ ว มุ ก ดา ศาลากลาง ส านั ก งาน ป.ป.ช.
จังหวัดมุกดาหาร
ป ร ะ จ า จั ง ห วั ด
มุกดาหาร
วันรัฐธรรมนูญ
ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัด โรงเรียนบ้านโนนตูม หมู่ที่ 3 ที่ทาการปกครอง
ทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2561
หน่ วยแพทย์เคลื่ อนที่ พอ.สว. พื้นที่อาเภอ โรงเรียนบ้านโนนตูม หมู่ที่ 3 สานักงานสาธารณสุข
เมืองมุกดาหาร
ต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
งานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือน จุดชมวิวสะพานมิตรภาพ 2 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
ธันวาคม 2560
(มุก ดาหาร-สะหวั นนะเขต)
อาเภอเมืองมุกดาหาร
กิ จ กรรม “วั น รวมน้ าใจช่ ว ยกาชาด” ส า นั ก ง า น เ ห ล่ า ก า ช า ด เหล่ากาชาดจังหวัด
ประจาปี 2561
จังหวัดมุกดาหาร
มุกดาหาร
ง า น เ ท ศ ก า ล วั น ค ริ ส ต์ ม า ส ( Merry วั ด สองคอน ต าบลป่ ง ขาม ที่ทาการปกครอง
Christmas)
ดงหมู อาเภอหว้านใหญ่
อาเภอหว้านใหญ่
รายการผู้ว่าพบประชาชน ทางคลื่นความถี่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง สถานีวิทยุกระจายเสียง
FM 99.25 MHz. และ AM.549 KHz
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย จั ง ห วั ด แห่งประเทศไทยจังหวัด
มุกดาหาร
มุกดาหาร
รับทราบ

๒๐

มติที่ประชุม

5.2 กาหนดการประชุม กรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหารครั้งที่ 11/๒๕60
กาหนดการประชุมกรมการจั งหวัด มุกดาหาร และหั ว หน้า ส่ ว นราชการประจ า
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 12/๒๕60 วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม ๒๕60 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑2.๐๐ น.

หน.สนจ.

ลงชื่อ
(นางสาวธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี)
นักวิเทศสัมพันธ์
ผู้จดรายงานการประชุม

