รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 10/๒๕61
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายชยันต์ ศิริมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายศุภกร มูลสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
4. นายสุวิทย์ จันทร์หวร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
5. พ.ต.ท.ประภาส จุลรัตน์
แทน อัยการจังหวัดมุกดาหาร
6. นายณพร เกิดประดิษฐ์
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
7. ร.ต.ท.มนตรี ทุมนัส
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
8. นายสมศักดิ์ บุญจันทร์
แทน ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
9. นายอนุรัตน์ ธรรมประจาจิต
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
10. นายชัยณรงค์ กาญจนะกันโห
แทน พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
11. นายยุทธนา ไพฑูรย์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
12. นายว่าศักดิ์ เจิมจิระ
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
13. นายสัญญ์ธวัชช์ ริว้ เหลือง
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
14. นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
15. นายกนก ศรีวิชัยนันท์
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
16. นายพรชัย พุดซ้อน
นายอาเภอคาชะอี
17. นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ
นายอาเภอดอนตาล
18. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
19. นายวัฒนา เจริญจิตร
นายอาเภอดงหลวง
20. นายปิติณัช นิธิศธานี
นายอาเภอหว้านใหญ่
21. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
นายอาเภอหนองสูง
22. นางสาวบุญเตรียม คาถา
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
23. นายมัฆวาน โภคสวัสดิ์
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
24. นายอาพล สุดนิคม
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
25. นางพรผกา ศิริบุรี
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
26. นายณัฐพร เหลืองอร่าม
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
27. นายพูนทรัพย์ ศรีไพบูลย์
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
28. นางระพีพรรณ รัตนบริหาร
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
29. นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
30. นายจักราวุธ จุฑาสงฆ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
31. นายบัญชา ผลานุวงษ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
32. นายปิยพงศ์ นาโสก
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
33. นายวรวุฒิ จันทิ
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 10.๒
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34. นายอุทิน สุทธิสาร
35. นางสาวเฉลิมรัตน์ เรืองวราคม
36. นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์
37. นายพยุง บุญสมสุวรรณ
38. นางสาวชัชชฎา ประทุมทิพย์
39. นายประพันธ์ จันทร์ไทยศรี
40. นางสาวนริศรา ศรีเจริญ
41. นายวสันต์ ห่อนบุญเหิม
42. นางสาวทิพย์ณฐา ภุคสุธีรัชต์
43. นายมานะชัย ชมยืน
44. นายนิรัตน์ ปังศรีอุทัย
45. นางสาวจิตรปฏิมา เทียนศรี
46. นายประภาส ภูเบศน์
47. นายชัชวาล ราชขันธ์
48. พ.ต.อ.อรรคพงศ์ พิมลศิริ
49. ร.ต.อ.อดิพงษ์ บุตรศาสตร์
50. พ.ต.ท.จตุพร เนวะมาตร์
51. นายไพศาล แสงหิรัญ
52. นายวสันต์ ดารุวรรณ
53. นายสุชัย ลิ้มวัฒนา
54. นางสุมลมาลย์ สายชมภู
55. นายวิรัตน์ ทานนท์
56. นางสาวอุทัยวรรณ ประทีป
57. นายไมตรี สายจันดา
58. นายอดิศักดิ์ สังข์สกุง
59. นายประหยัด ยุพิน
60. นายเรียบ บริสุทธิ์ซึ้งใจ
61. นายเฉลิมพล เพชรรัตน์
62. นายวชิระ น้อยน้าคา
63. นายจักรรินทร์ จันปุ่ม
64. นายพชร โพธิ์กิ่ง
65. นายนพดล คงกฤตยาพันธ์
66. นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข
67. นายพิทักษ์ เมืองโคตร
68. นายวีระชาย ทองโพธิ์
69. นายปรีดา ไชยฤกษ์
70. นายเกษม คามุงคุณ
71. นายมารุต อุปนิสากร

ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน คลังจังหวัดมุกดาหาร
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
ผู้อานวยการ คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
แทน ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 234
แทน ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ประมงจังหวัดมุกดาหาร
แทน ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
มุกดาหาร
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
แทน หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทน หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
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72. นายถาวร พลีดี
73. นางสาวเพียงใจ ราชกุล
74. นายพรหมพิริยะ พรหมสูตร
75. นายกิมหงวน อุทัย
76. นายชัยกร จันทร์ศรี
77. นายณัฐกร เทพรังศิริกุล
78. นางสาววัชราภรณ์ ผิวขา
79. นายศศิพงษา จันทรสาขา
80. นางสาวพรทิวา ยืนยง
81. นายเรือง สุพร
82. นายเดช สีหะมงคล
83. นายไกรสร แจ่มหอม
84. นายอนน บุญกระสาน
85. นายวิชัย พลอยกลม
86. นายเดชา แสงสุวรรณ
87. นางหริรักษ์ มณีสร้อย
88. นางสาวเสาวนีย์ บุพบุญ
89. นางสาวศรุดา นรสิงห์
90. ร.อ.จารัส บุตรสุรัช
91. พ.อ.สุดใจ แพงพรมมา
92. น.ท. .อดิศักดิ์ ภานุโรจนากร
93. พ.ท.สุรัช จันทร์พวง
94. นายสุพิชัย หล่าสกุล
95. นายพุทธาสิทธิ์ จันทร์เต็ม
96. นายสุรพร ผิวงาม
97. นายกานต์ สุวรรณพันธ์
98. นายบุญเพ็ง ปักกุลนันท์
99. นางศิรัชญา ครุฑอรัญ
100. นางสาวขวัญฤดี ธงยศ
101. นางสมพร ช่วยรักษา
102. นายฉัตรชัย เฉลิมช่วง
103. นางสาวจริญญา วันทาวงศ์
104. นางมุณันรินทร์ อัคนิจ
105. นายสุรเดช อัคราช
106. นางศิริพร เศษแสงศรี
107. นายจิระพน ทองเพิ่ม
108. นางจิตร อาจสัญจร
109. นายรังสรรค์ ปัตถะเมฆ
110. นายฐิติกร เงาะปก

ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยฯ
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการครูฯ จังหวัดมุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.กกล.รส.จว.มห
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
ผบ.หมู่เรือที่ 3 นรข.
แทน รอง ผอ.รมน.จว.มห. (ท.)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน รองประธาน ก.ธ.จ.มุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร
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111. นายชาคริต นาควิเชียร
112. นายสุพจน์ สุอริยพงษ์
113. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์
114. นายธนโชติ โชติบุณยศักดิ์
115. นายสุรจิตต์ จันทรสาขา
116. นายวสันต์ ยุทธนากรณ์
117. นางธงชัย โสดา
118. พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ ม่วง
119. พ.ต.อ.ชัยพร พงษ์ศักดิ์
120. นางบุญญสรณ์ บุญโสม
121. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร
122. นายณัฐพล สุริยนต์
123. นางสาวธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี

หัวหน้าด่านป่าไม้มุกดาหาร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
ผกก.อก.ภ.จว.มห.
ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
นักวิเทศสัมพันธ์ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
2. ผู้อานวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
3. ผกก.10 กองบังคับการตารวจน้า
4. หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
5. หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
6. ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
7. โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
8. ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
9. ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
10. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มน้าฯ
11. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
12. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
13. นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
14. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
15. นายกสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
16. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
17. ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดมุกดาหาร

๕
เริ่มประชุมเวลา

เวลา ๐๙.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานการประชุม
กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

พิธีการก่อนการประชุม
๑. พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ด้ ว ยกองบั ญ ชาการกองอาสารัก ษาดิ น แดนได้ จั ด สร้างเครื่อ งหมาย “รัก ษา
ดินแดนยิ่งชีพ” ขึ้นเป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิ ต ร ได้ ท รงพระกรุณ าโปรดเกล้ าโปรดกระหม่ อ ม พระราชทานพระบรม
ราชานุญาต ให้กองบัญชาการกองอาสารัก ษาดินแดนอัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร.
ประดิ ษ ฐานบนเครื่ อ งหมายฯ และสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ าโปรดกระหม่ อ ม พระราชทานเครื่อ งหมายแก้ ผู้ บั ญ ชาการกองอาสารัก ษา
ดินแดน เพื่อมอบให้กับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบ
คุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติ เป็นส่วนรวม สาหรับ
เป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต
ในโอกาสนี้ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้พิจารณามอบเครื่องหมาย
“รักษาดิน แดนยิ่งชีพ ” ให้ กับ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ในฐานะเป็ น ผู้ ท าคุณ ประโยชน์ ต่อประเทศชาติ เป็ นส่ วนรวม สมควรได้รับ การยกย่อง
ให้ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ
ขอเรี ย นเชิ ญ ผู้ บั งคั บ การกองอาสารัก ษาดิ น แดนจังหวัด มุ ก ดาหาร อั ญ เชิ ญ
เครื่ อ งหมาย “รั ก ษาดิ น แดนยิ่ งชี พ ” ไว้ ที่ ห น้ า พระบรมฉายาลั ก ษณ์ พ ระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณแก่
ผู้รับเครื่องหมายฯ
2. พิธีการมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ชนะการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่น
แห่งประเทศไทย ประจาปี 2561 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยกรมการค้าภายในร่วมกับสมาคมโรงสีข้าวไทยได้ดาเนินการจัดประกวดข้าว
ตราคุณภาพดีเด่น แห่งประเทศไทย ประจาปี 2561 ขึ้น เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561
โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อพัฒ นาศักยภาพของโรงสีในการผลิ ตข้าวสารให้ ได้คุณ ภาพและ
มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด รวมทั้งช่วยให้ผู้บริโภคสามารถหาซื้อข้าวสารได้
ตามคุณ ภาพที่ต้องการ ซึ่งผู้ชนะการประกวดจะได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และยังสามารถนาใบประกาศเกียรติคุณที่ได้รับพิมพ์ติด
บนภาชนะบรรจุข้าวได้ เป็นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
และผลการประกวดประจาปี 2561ในครั้งนี้ ปรากฏว่าข้าวตราคุณภาพของ
จังหวัดมุกดาหารได้รับรางวัล จานวน 2 รางวัล ในการนี้ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติกับ
ผู้ ช นะประกวดที่ ส ร้ างชื่ อ เสี ย งให้ กั บ จั งหวั ดมุ กดาหาร จึงขอกราบเรี ยนเชิ ญ ท่ านผู้ ว่ า
ราชการจังหวัดมุกดาหารได้มอบโล่ และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ชนะการประกวด
ดังต่อไปนี้
1. ประเภทข้าวสารเหนียวยาวพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ คือ ข้าวตรานกคาบรวงข้าว ของ บริษัท มุกดาธัญญทิพย์ จากัด จ.มุกดาหาร
2. ประเภทข้าวหอมมะลิ ได้รับ รางวัล รองชนะเลิ ศอันดับ ที่ 2 คือ ข้าวตรา
นกคาบรวงข้าว ของ บริษัท มุกดาธัญญทิพย์ จากัด จ.มุกดาหาร

๖
3. พิ ธี ม อบเกี ย รติ บั ต รผู้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมคั ด เลื อ กเป็ น ปู ช นี ย บุ ค คลด้ า นภาษาไทย
ของจังหวัดมุกดาหาร เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ (สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยกรมส่ งเสริมวัฒ นธรรม กระทรวงวัฒ นธรรม ได้จัดทาโครงการคัดเลื อก
บุคคลเพื่อพิจารณายกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น
ผู้ ใช้ภ าษาไทยถิ่ น ดีเด่น และผู้ มีคุ ณู ป การต่ อ ภาษาไทย เนื่ องในวัน ภาษาไทยแห่ งชาติ
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการยกย่องดังกล่าว
เป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป
เพื่อเป็นขวัญกาลังใจสาหรับบุคคลที่ได้รับเกียรติบัตร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือก
เป็ น ปู ช นี ย บุ คคลด้านภาษาไทย ของจังหวัด มุ กดาหาร เนื่ องในวัน ภาษาไทยแห่ งชาติ
พุทธศักราช ๒๕๖๑ ขอเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบเกียรติบัตรให้ผู้ได้รับ
รางวัล ได้แก่ นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดมุกดาหาร
(1) รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายไปดารงตาแหน่งจังหวัดอื่น

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์
2

นายปานทอง สระคูพันธ์

3

พล.ต.ต.อภิชิต เทียนเพิ่มพูล

4

นายภพ ภูสมปอง

5

นายสัมพันธ์ เดือนศิริ

ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
ศรีษะเกษ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
ขอนแก่น
ผู้ บั ง คั บ การต ารวจภู ธ รจั ง หวั ด รั ก ษ า ร า ช ก า ร แ ท น
มุกดาหาร
รองผู้บัญชาการตารวจภูธร
ภาค 7
โยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งจั ง หวั ด โย ธาธิ ก ารแล ะผั งเมื อ ง
มุกดาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้อานวยการโครงการชลประทาน ผู้ อ าน ว ย ก า รโค ร งก า ร
มุกดาหาร
ชลประทานอุบลราชธานี

(2) ผู้ ว่ าราชการจั ง หวั ด รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ ย้ า ยมาด ารง
ตาแหน่งใหม่
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 นายชยันต์ ศิริมาศ
2

นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา

3

นายศุภกร มูลสุวรรณ

ตาแหน่งเดิม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ตาแหน่งใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัด
มุกดาหาร
ปลัดจังหวัดชัยภูมิ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
มุกดาหาร
ผู้ อ าน ว ย ก ารส า นั ก ส่ งเส ริ ม รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และวิ ส าหกิ จ มุกดาหาร
ชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

๗
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
4 นายสุวิทย์ จันทร์หวร
5

พ.ต.อ.อรรคพงศ์ พิมลศิริ

6

นายว่าศักดิ์ เจิมจิระ

7

นายนิรัตน์ ปังศรีอุทัย

8

นางสาวณัชยา ช่างแกะ

มติที่ประชุม
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

ตาแหน่งเดิม
ผู้ ต รวจราชการกรมส่ งเสริม การ
ปกครองท้องถิ่น
รองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด
หนองคาย

ตาแหน่งใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
มุกดาหาร
รักษาราชการแทนผู้บังคับ
การตารวจภูธรจังหวัด
มุกดาหาร
วิ ศ วกรโยธาช านาญการพิ เศษ โยธาธิการและผังเมือง
สานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดสตูล
ผู้ อ านวยการทั ณ ฑสถานเปิ ด ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัด
บ้านโนนสูง จังหวัดปราจีนบุรี
มุกดาหาร
ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร

รับทราบ
๑.2 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕61 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 9/๒๕61 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน ๒๕61
รายงานการประชุ ม มี จ านวน 20 หน้ า ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ เผยแพร่ ร ายงาน
การประชุมในเว็บไซต์จังหวัด www.mukdahan.go.th และแจ้งส่วนราชการหน่วยงาน
ตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 9/๒๕61 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน ๒๕61
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) รายงานผลการใช้ จ่ ายเงินงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)

ผู้แทนคลังจังหวัด

รายการ
งบประจา
งบลงทุน
ภาพรวม

1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
ลาดับการ
ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561
เบิกจ่าย
(ประเทศ)
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
272.85
11.42
4.18
57
332.99
0.01
0.00
65
605.84
11.43
1.89
58

๘

รายการ

2. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
ลาดับการ
ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561
เบิกจ่าย
(ประเทศ)
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ

งบดาเนินงาน

40.91

0.63

1.54

7

งบลงทุน

166.61

-

-

69

รวม

207.52

0.63

0.30

8

ประธาน
มติที่ประชุม

พาณิชย์จังหวัด

มติที่ประชุม

มอบให้นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ โดยใช้ผลการเบิกจ่ายเป็นตัวชี้วัด
รับทราบ
(2) โครงการธงฟ้าประชารัฐ เพื่อรองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยใช้โปรแกรม
ประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Mobile Application (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
รัฐบาลมีนโยบายธงฟ้าประชารัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนผู้มี
รายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์จัดหาร้านค้าเข้า
ร่วมโครงการดังกล่าว ให้มีการจาหน่ายสินค้าที่จาเป็นสาหรับการครองชีพของประชาชน
โดยใช้โปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ในการชาระเงิน
และติดตั้งเครื่องรับชาระเงินอิเลคทรอนิกส์ (EDC) บริการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของ
ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดมุกดาหารมีจานวนร้านค้า “ธงฟ้าประชารัฐ” ที่ได้รับการติดตั้งเครื่อง
EDC จานวน 215 ร้านค้า ซึ่งครอบคลุมทุกอาเภอและทุกตาบลในพื้น ที่จังหวัดมุกดาหาร
สาหรับการดาเนินการรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” โดยใช้โปรแกรม
ประยุกต์สาหรับอุปกรณ์ เคลื่อนที่ (Mobile Application) ณ วันที่ 24 ตุ ลาคม 2561
จานวน 326 ร้านค้า ปัจจุบันได้รับการติดตั้ง Application แล้ วจานวน 266 ร้านค้า
ทั้งนี้ ร้านค้าที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ต้องเป็นจาหน่ายสินค้าเป็นปกติทางการค้า
อยู่แล้ว มีทาเลและสถานที่ตั้งแน่นอน จาหน่ายสินค้าเป็นประจาหรือเป็นหน่วยรถยนต์
เคลื่ อ นที่ เ ร่ ข ายสิ น ค้ า หรื อ เป็ น ร้ า นค้ า ในตลาดสด มี อุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ ที่ ร องรั บ
ระบบปฏิ บั ติ ก ารแอนดรอยด์ Version Kitkat 4.4 ขึ้ น ไป หรือ ระบบปฏิ บั ติ ก าร IOS
Version 9.0 ขึ้นไป สามารถเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ในการรับชาระค่าสินค้าได้
โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ที่สานักงานพาณิชย์ จังหวัดมุกดาหาร ในวันและเวลาราชการ
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 042-633-374-5 มือถือ 089-569-9915
รับทราบ

๙
(3) มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการทา
ความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม (สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
มุกดาหาร)
ผอ.ทสจ.

ประธาน

มติที่ประชุม

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบการดาเนินโครงการ “ทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัย
สิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ซึ่งกิจกรรมมาตรการลด และคัดแยกขยะ
มู ล ฝอยในหน่ ว ยงานภาครั ฐ เป็ น หนึ่ ง ในกิ จ กรรมภายใต้ โ ครงการ โดยมอบหมาย
ทุ ก หน่ ว ยงานภาครั ฐ ร่ ว มมื อ ในการด าเนิ น งานพร้ อ มกั น ทั่ ว ประเทศ ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 สิงหาคม 2561 และให้สานักงาน ก.พ.ร. กาหนดให้ผลการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
เป็นตัววัดประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เบื้องต้น
กาหนดเป้าหมายให้ข้าราชการทั่วประเทศ จานวน 2.53 ล้านคน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย อาคารสานักงานของหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 100 มีการ
ดาเนิ นกิจกรรมลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องส่ง
กาจัดลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5 หน่วยงานภาครัฐลดการทิ้งพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งของ
หน่วยงาน ร้อยละ 10 และงดใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงานภาครัฐ โดยคาดว่าปริมาณ
ขยะมูลฝอยของหน่วยงานภาครัฐจะลดลงได้มากถึง 12,000 ตันต่อปี
โดยกิจกรรมมาตรการลด และคัดแยกขยะมูล ฝอยในหน่วยงานภาครัฐเป็น
การบูรณาการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐมีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยในหน่วยงานเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ภาคเอกชน และประชาชน ในการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี และทุกอาคาร
สานักงานของหน่วยงานภาครัฐเดินหน้ าส่งเสริมสนับสนุนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ในหน่วยงาน เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการนาไปใช้ประโยชน์
ขอให้ส่วนราชการคัดแยกขยะ โดยเริ่มสร้างนิสัยให้ตัวเองเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ประชาชน เช่นการคัดแยกขยะเปียก เศษอาหารโดยใช้หลักถังขยะ 2 ใบ เจาะก้นถังแล้ว
นาไปฝังที่ดิน ทิ้งขยะเปียกเศษอาหารลงในถัง เพื่อให้ย่อยสลายและเป็นปุ๋ยให้แก่ดิน ทั้งนี้
มอบให้นายสุวิทย์ จันหวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้กากับดูแล และให้มีการ
ติดตามผลโดยเริ่มจากหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดก่อน
รับทราบ
3.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
(1) การจั ดงานวัน ดิน โลก 5 ธั น วาคม 2561 (ส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดมุกดาหาร)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ด้ ว ยองค์ ก ารสหประชาชาติ (UN) มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 20 ธั น วาคม 2556
ณ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี
เป็นวันดินโลก (World Soil Day) ซึ่งมีผลให้วันดินโลกได้รับการบรรจุในปฏิทินปฏิบัติงาน
ขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ โดยตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป โดยในวันที่ 5
ธัน วาคมของทุกปี ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติกว่า 200 ประเทศ รวมทั้ ง
ประเทศไทยจะจั ด งานเฉลิ ม ฉลองวั น ดิ น โลกพร้ อ มกั น เพื่ อ สดุ ดี พ ระเกี ย รติ คุ ณ
ของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ซึ่ ง ได้ รั บ การถวายรางวั ล
นักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) จากสหภาพ
วิ ท ยาศาสตร์ ท างดิ น นานาชาติ หรื อ IUSS (International Union of Soil Science)

๑๐

มติที่ประชุม

ธนารักษ์พื้นที่

เป็ น พระองค์ แ รกของโลก เพื่ อ สดุ ดี พ ระเกี ย รติ คุ ณ ให้ เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ถึ งวิสั ย ทั ศ น์ แ ละ
พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะกรรมการวันดินโลก มีนโยบายให้จัด
กิจกรรมเพื่อสนับ สนุนการสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสาคัญ ของทรัพยากรดิน
อย่ างต่อเนื่ องตลอดทั้ งปี โดยในเดือ นธันวาคม ปี 2561 กาหนดให้ มีก ารจัดกิจกรรม
ตลอดทั้งเดือน และกาหนดการจัดมหกรรมวันดินโลกอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 5-7
ธันวาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
ศาลากลางหรือสถานที่ที่แต่ละจังหวัดเห็นสมควร โดยกาหนดให้จัดงานวันดินโลกระดับ
จังหวัดในทุ กจั งหวัด และเป็นการดาเนินงานร่วมกันจากหลายภาคส่ วน ทั้งหน่วยงาน
ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนราชการต่างๆ ทหาร ตารวจ สมาคม มูลนิธิ และ
ภาคเอกชน โดยมีการกาหนดให้ดาเนินกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยจังหวัดมุกดาหาร
ได้ดาเนินการ ดังนี้
1) จังหวัดมุกดาหาร โดยสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ได้เชิญ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เพื่อหารือในการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9
ในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561
2) การรณรงค์ปลูกปอเทือง สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ได้กาหนดพื้นที่ปลูก
ปอเทือง และได้ดาเนินการรณรงค์และปลูกปอเทืองไปแล้ว จานวน 2 จุด ดังนี้
2.1) บ้านคาพอก ม.5 ต.โชคชัย อ.นิคมคาสร้อย จ.มุกดาหาร พื้นที่ 20 ไร่
2.2) บ้านดอนม่วย ม.4 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร พื้นที่ 30 ไร่
ทั้งนี้ มีศูนย์วิจัยและพัฒ นาการเกษตรมุกดาหาร และศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ
มุกดาหาร ได้ขอรับเมล็ดพันธุ์ปอเทืองไปปลูกเพิ่มเติม
3) สานั กงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ได้ดาเนินการจัดทาคาสั่ง
แต่งตั้งคณะทางานจัดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 จังหวัดมุกดาหาร
4) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 ผ่ านสื่อต่างๆ
และโรงเรียนในจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ
(2) การพั ฒ นาที่ ดิ น ราชพั ส ดุ ใ นเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษมุ ก ดาหาร
(สานักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร)
ตามมติการประชุม กนพ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวัน ที่ ๑๖ มีน าคม ๒๕๕๘
ณ ทาเนียบรัฐบาล เห็นชอบให้ใช้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒ นาการเกษตรมุกดาหาร แห่ งที่ ๒
และสถานี พืช อาหารสัตว์มุกดาหาร แห่ งที่ ๒ เนื้อที่ประมาณ ๑,๐๘0 ไร่ ตั้งอยู่ในเขต
ตาบลคาอาฮวน อาเภอเมืองมุกดาหาร เป็นพื้นที่ที่จะให้เอกชนเช่าเพื่อลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิ จ พิ เศษมุ ก ดาหาร ต่ อ มาหั ว หน้ า คสช. มี ค าสั่ ง ที่ ๑๗/๒๕๕๘ เมื่ อ วัน ที่ ๑๕
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ให้ที่ดินดังกล่าวตกเป็นที่ราชพัสดุ โดยให้มีผลเป็นการเพิกถอนสภาพ
ที่ดินต่างๆ ตลอดจนให้บรรดาที่ดินที่ตกเป็นที่ราชพัสดุ เพื่อจัดเตรียมให้เอกชนเช่าลงทุน
ปัจจุบันกรมธนารักษ์ได้ประกาศสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เนื้อที่ 1,081-0-23.1 ไร่ ท้องที่ตาบลคาอาฮวน อาเภอเมือง
มุกดาหาร จั งหวัดมุ กดาหาร ลงวัน ที่ 28 ตุ ล าคม 2561 โดยมี ก าหนดเปิ ดจ าหน่ าย
เอกสารการลงทุน จาหน่ายชุดละ 3,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่

๑๑

มติที่ประชุม

16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
ชั้น 5 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ หรือสานักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ศาลากลางจังหวัด
มุกดาหาร (หลังใหม่) ชั้น 2 (เว้นวันหยุดราชการ) และกาหนดรับฟังคาชี้แจงการลงทุน
พร้ อ มลงพื้ น ที่ ดู ส ถานที่ ณ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ในวั น ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2561
และกาหนดให้ยื่นซองประมูลเสนอโครงการลงทุนฯ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ทั้งนี้ ผู้ที่ซื้อเอกสารการลงทุนเท่านั้นจึงจะมีสิทธิยื่นซองเสนอการประมูลดังกล่าว
รับทราบ

(3) การจั ด เก็บ ข้อมู ลความจาเป็ น พื้ น ฐาน (จปฐ.)และข้อ มูลพื้ น ฐานระดั บ
หมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ปี ๒๕๖๒ (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด
กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการพัฒ นาชุมชนรับผิ ดชอบประสาน
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นประจาทุกปี (ข้อมูล จปฐ.
จั ด เก็ บ ทุ ก ครั ว เรื อ นทั้ ง ในเขต อบต. เขตเทศบาล และเขตเทศบาลเมื อ งมุ ก ดาหาร)
และจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค)เป็นประจาทุกสองปี (ข้อมูล กชช.๒ค
จัด เก็บ ทุกหมู่บ้ านในเขตองค์การบริห ารส่ ว นตาบล และเขตเทศบาลตาบลที่ ยกฐานะ
มาจาก อบต.จ านวน 526 หมู่บ้าน) และได้กาหนดแนวทางในการบริห ารการจัดเก็บ
ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค)ปี ๒๕๖๒
ดังนี้
๑. เตรียมการและวางแผนการจัดเก็บข้อมูลฯ
- ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด /อ าเภอ ส ารวจและก าหนดครั ว เรื อ น
เป้ าหมาย ในการจั ดเก็บข้อมูล จปฐ. และหมู่บ้านเขตชนบท (เขตองค์การบริห ารส่ว น
ตาบล และเขตเทศบาลตาบลที่ยกฐานะมาจาก อบต.) ในการจัดเก็บข้อมูล กชช. ๒ค /
จัดทาคาสั่งคณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ทุกระดับ/คณะทางานบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูล ฯ ทุ กระดับ วางแผนการบริห ารการจัดเก็บ ข้อ มูล /แจ้งประสานขอความร่ว มมื อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมจัดทาแผนปฏิบัติการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ
ข้อมูล กชช. ๒ค ระดับตาบล
๒.ดาเนินการจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลฯ
- ตรวจสอบคุณ ภาพข้อมูลฯ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ตรวจสอบ
คุณภาพ/ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลฯ ระดับจังหวัด /คณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ
ระดับจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล/นาเสนอผลการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด/จัดทาคารับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับ จังหวัด ส่ง
กรมการพัฒนาชุมชนภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม๒๕๖๒ และคารับรองคุณภาพข้อมูล กชช.
๒ค ระดับจังหวัด ส่งกรมการพัฒนาชุมชนภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
๓.ติดตามประเมินผล
- คณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ทุกระดับทาการตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลทันทีเมื่อเริ่มดาเนินการจัดเก็บ
- ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จัดเก็บในห้วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ –
กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๒ (ระหว่ า งวั น ที่ ๑ เดื อ นธั น วาคม พ.ศ.๒๕๖๑ –วั น ที่ ๑๔ เดื อ น
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒)
- ข้ อ มู ล พื้ น ฐานระดั บ หมู่ บ้ าน (กชช.๒ค) จั ด เก็ บ ในห้ ว งเดื อ นมกราคม –
มีนาคม ๒๕๖๒ (ระหว่างวันที่ ๑๔ มกราคม – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒)

๑๒

มติที่ประชุม

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประสานองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ให้ ความร่ว มมือในการบริห ารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมู ล
กชช. ๒ค ด้ว ยแล้ วและความร่วมมือทุกภาคส่ วนราชการได้ประชาสั มพันธ์การจัดเก็บ
ข้อมูลฯ เพื่อให้ประชาชนร่วมให้ข้อมูลที่เป็นจริง สามารถนาไปแก้ไขปั ญหา พัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวจังหวัดมุกดาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับทราบ
๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)

ผอ.ทสจ.

มติที่ประชุม

(1) การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรป่ า ไม้ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร (ส านั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร)
แนวนโยบายในเรื่องของการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
คือ ข้อที่ 9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุ รักษ์ กับ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ,กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี กาหนด
วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 (พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒ นาที่ยั่งยืน ,แผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ “ยุทธศาสตร์การพิทักษ์
ทรัพยากรป่าไม้”ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560– 2579) “อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่ อเป็ น รากฐานการพัฒ นาอย่างสมดุล ” และแผนแม่บทแก้ไขปัญ หาทรัพยากรป่าไม้
การบุ กรุกที่ดิน ของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (๒๕๕๗๒๕๖๖) โดยกาหนดเป้าที่จะต้องดาเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามห่วงเวลาที่กาหนดให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้ จะต้องพิทักษ์รักษาพื้นที่ป่าไม้ให้มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ ให้ได้
พื้นที่ป่าอย่างน้อย ๔๐ % ของพื้นที่ประเทศภายใน ๑๐ ปี
จั งหวั ด มุ ก ดาหารจึ ง จะต้ อ งมี พื้ น ที่ ป่ า ที่ ส มบู รณ์ จ านวน 1,084,960 ไร่
ปั จจุ บั น จั งหวัดมุกดาหารมีพื้น ที่คงสภาพป่า จานวน 854,598.44 ไร (ที่มา : สถิติ
กรมป่าไม้, ๒๕60) คิดเป็นร้อยละ 31.50 ของพื้นที่จังหวัด ดังนั้น จังหวัดมุกดาหาร
จะต้ อ งมี ก ารฟื้ น ฟู ส ภาพพื้ น ที่ ใ ห้ ก ลั บ คื น สภาพเป็ น ป่ า ไม้ ที่ ส มบู ร ณ์ อี ก จ านวน
230,361.56 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.50 จึงจะมีพื้นที่ป่าไม้ครบ จานวน 1,084,960 ไร่
หรือร้อยละ 40 ของพื้นที่จังหวัดตามแผนพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ 2561 จังหวัด
มุ ก ดาหาร ปลู ก ฟื้ น ฟู ส ภาพป่ า ป่ า จ านวน 2,765 ไร่ ซึ่ ง จากข้ อ มู ล การด าเนิ น การ
ในปีงบประมาณ 2561 ถ้าจะดาเนินการให้ครบตามเป้า จะต้องพิทักษ์รักษาพื้นที่ป่าไม้
ให้มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ ให้ได้พื้นที่ป่าอย่างน้อย ๔๐ % ของพื้นที่จังหวัด จะต้องใช้เวลาใน
การฟื้นฟูสภาพป่าอย่างน้อย 83 ปี
รับทราบ

๑๓
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๓.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) สรุ ป ประเด็ น จากรายการ “ศาสตร์ พ ระราชา สู่ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ”
ประจาเดือนตุลาคม 2561 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(2) สรุ ป มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ประจ าเดื อ นตุ ล าคม 2561 (ส านั ก งานจั ง หวั ด
มุกดาหาร)
(3) สรุ ป ผลการดาเนินงานของศูน ย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือน
ตุลาคม 2561 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(4) ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนกันยายน 2561 (สานักงาน
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(5) สรุ ป สภาวะการค้ า ชายแดนไทยกั บ สปป.ลาว ด้ า นจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ประจาเดือนกันยายน 2561 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(6) รายงานภาวะเศรษฐกิ จการคลั งจังหวัดมุ ก ดาหาร (ส านั ก งานคลั งจังหวัด
มุกดาหาร)
(7) ผลการด าเนิ น งานธนาคารขยะรี ไซเคิ ล ของศาลากลางจั งหวัด มุ ก ดาหาร
ประจาเดือนตุลาคม 2561 (สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดมุกดาหาร)
(8) การขับเคลื่อนคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
(พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) จั งหวั ด มุ ก ดาหาร (ส านั ก งานวั ฒ นธรรมจั งหวั ด
มุกดาหาร)
(9) สรุป รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประจาเดือน กันยายน 2561
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
5.1 ปฏิทินงานสาคัญประจาเดือนตุลาคม 2561

ประธาน
ที่
1

วัน/เดือน/ปี
ชื่องาน
สถานที่
หน่วยงาน
2 พฤศจิกายน 2561 มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ ห อป ระชุ ม อ า เภ อ เมื อ ง ที่ทาการปกครอง
09.00 - 12.00 น. หั ว หน้ าส่ ว นราชการ ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ร มุกดาหาร
จังหวัด
ปกครองส่วนท้องถิ่น และกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ในพื้นที่อาเภอเมืองมุกดาหาร

2

5 พฤศจิกายน 2561 มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ หอประชุมอาเภอดงหลวง
13.30 - 16.00 น. หั ว หน้ าส่ ว นราชการ ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ในพื้นที่อาเภอดงหลวง

ที่ทาการปกครอง
จังหวัด

๑๔
ที่
3

วัน/เดือน/ปี
ชื่องาน
สถานที่
หน่วยงาน
6 พฤศจิกายน 2561
ที่ทาการปกครอง
09.00 - 12.00 น. - มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ - ศาลาประชาคมอาเภอคาชะอี จังหวัด
หั ว หน้ าส่ ว นราชการ ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ในพื้นที่อาเภอคาชะอี
- มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่
13.30 - 16.00 น. หั ว หน้ าส่ ว นราชการ ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ร - หอประชุมอาเภอหนองสูง
ปกครองส่วนท้องถิ่น และกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ในพื้นที่อาเภอหนองสูง

4 7 พฤศจิกายน 2561 มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ ห อ ป ระชุ ม อ า เภ อ นิ ค ม ที่ทาการปกครอง
09.00 - 12.00 น. หั ว หน้ าส่ ว นราชการ ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ร คาสร้อย
จังหวัด
ปกครองส่วนท้องถิ่น และกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ในพื้นที่อาเภอนิคมคาสร้อย
5 13 พฤศจิกายน 2561
09.00 - 12.00 น. - มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ - หอประชุมอาเภอหว้านใหญ่
หั ว หน้ าส่ ว นราชการ ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ในพื้นที่อาเภอหว้านใหญ่
13.30 - 16.00 น. - มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ - หอประชุมอาเภอดอนตาล
หั ว หน้ าส่ ว นราชการ ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ในพื้นที่อาเภอดอนตาล

ที่ทาการปกครอง
จังหวัด

6

21 พฤศจิกายน 2561 - ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พื้นที่ โรงเรี ยนดงเย็ น วิท ยา หมู่ ที่
เวลา 08.00 - 12.00 น. อาเภอเมืองมุกดาหาร
12 ต าบลดงเย็ น อ าเภอ
- ออกหน่ ว ยบริ ก ารเคลื่ อ นที่ “ หน่ ว ย เมืองมุกดาหาร
บ าบั ด ทุ ก ข์ บ ารุ ง สุ ข สร้ า งรอยยิ้ ม ให้
ประชาชน” จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ครั้ ง ที่
1/2562

-สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
- ที่ทาการปกครอง
จังหวัด

7

28 พฤศจิกายน 2561 พิ ธี เจริ ญพระพุ ทธมนต์ เฉลิ มพระเกี ยรติ วั ด ร อ ย พ ร ะ พุ ท ธ บ า ท สานักงาน
เวลา 16.00 น.
สมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั วมหาวชิ ราลงกรณ ภู ม โน รม ย์ อ าเภ อ เมื อ ง พระพุทธศาสนา
บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้า มุกดาหาร
จังหวัด
สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี นาถ ในรั ชกาล ที่ ๙
ประจาปีงบประมาณ ๒๕61

๑๕
ที่
8

วัน/เดือน/ปี
ชื่องาน
29 พฤศจิกายน 2561
เวลา 08.00 น.
- ประชุ ม นายอ าเภอและหั ว หน้ า ส่ ว น
ราชการกระทรวงมหาดไทย
เวลา 09.30 น.
- ประชุ มกรมการจั งหวั ดมุ กดาหาร และ
หั วหน้ าส่ วนราชการประจ าจั งหวั ด
มุกดาหาร ครั้งที่ 11/๒๕61
มติที่ประชุม
ประธาน

มติที่ประชุม

สถานที่

หน่วยงาน

- ห้ อ งประชุ ม แก่ ง กะเบา - ที่ทาการปกครอง
ชั้ น 3 ศาลากลางจั ง ห วั ด จังหวัด
มุกดาหาร
- ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 - สานักงานจังหวัด
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

รับทราบ
5.2 ข้อสั่งการของประธาน
1. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้าเรื่องการ
ประพฤติปฏิบัติตนของบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยให้อยู่ภายใต้ระเบียบวินัยของ
ข้าราชการ มีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
เป็ น ที่ ศรั ทธาและพึ่งพาของประชาชน รวมทั้ งเป็ น แบบอย่างที่ ดีให้ กั บข้าราชการและ
บุคลากรทุกสังกัดในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
2. การส่งเสริมการดาเนินโครงการ “จิตอาสาเราทาความดี ด้วยหัวใจ” ให้เป็นไป
ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3. การดาเนินการของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ให้ตรวจสอบเรื่องที่มีการถวายฎีกาและ
ทาบัญชีไว้ให้ชัดเจน เพื่อเตรียมรายงานส่วนกลางทราบต่อไป
4. การจัดทาแผนพัฒ นาอาเภอขอให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อบูรณาการหรือร่วมกันพัฒนาพื้นที่
รับทราบ

มติที่ประชุม

5.3 กาหนดการประชุม กรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหารครั้งที่ 11/๒๕61
กาหนดการประชุม กรมการจังหวัด มุก ดาหาร และหั ว หน้ าส่ ว นราชการประจ า
จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ครั้ ง ที่ 11/๒๕61 วั น พฤหั ส บดี ที่ 29 พฤศจิ ก ายน ๒๕61
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑2.๐๐ น.

หน.สนจ.

ลงชื่อ

ธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี
(นางสาวธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี)
นักวิเทศสัมพันธ์
ผู้จดรายงานการประชุม

