รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 12/๒๕61
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายชยันต์ ศิริมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายสุวิทย์ จันทร์หวร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
4. นายมีชัย ปัฐพี
แทน อัยการจังหวัดมุกดาหาร
5. นายณพร เกิดประดิษฐ์
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
6. นางสาวศรันย์รัชต์ รัตนสิทธิ
แทน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
7. นายสันธาน สร้อยสาโรง
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
8. นายอนุรัตน์ ธรรมประจาจิต
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
9. นายชัยณรงค์ กาญจนะกันโห
แทน พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
10. นางบุษกร วงค์อาพาส
แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
11. นายปรีชา เจริญยศ
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
12. นายสัญญ์ธวัชช์ ริว้ เหลือง
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
13. นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
14. นายกนก ศรีวิชัยนันท์
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
15. นายพรชัย พุดซ้อน
นายอาเภอคาชะอี
16. นายยุคล กาญจนศิริพงศ์
นายอาเภอดอนตาล
17. นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
18. นายสมศักดิ์ บุญจันทร์
นายอาเภอดงหลวง
19. นายปิติณัช นิธิศธานี
นายอาเภอหว้านใหญ่
20. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
นายอาเภอหนองสูง
21. นางสาวบุญเตรียม คาถา
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
22. นางศรัญญา ศรพรม
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
23. นางสุวรรณา กุลวงษ์
แทน แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
24. นายณัฐพร เหลืองอร่าม
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
25. นายพูนทรัพย์ ศรีไพบูลย์
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
26. นางระพีพรรณ รัตนบริหาร
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
27. นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
28. นายจักราวุธ จุฑาสงฆ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
29. นายบัญชา ผลานุวงษ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
30. นางสาวพิมล โพนทราย
แทน ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
31. นางสาวเฉลิมรัตน์ เรืองวราคม
แทน คลังจังหวัดมุกดาหาร
32. นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
33. นายพยุง บุญสมสุวรรณ
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
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34. นางสาวชัชชฎา ประทุมทิพย์
สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
35. นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์
แทน นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
36. นางสาวณริสา ศรี
แทน ผู้อานวยการ คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
37. นายสมเกียรติชัย วงษ์สิรภัค
แทน ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
38. นายสมศักดิ์ สันดี
แทน ผู้อานวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร
39. นายมานะชัย ชมยืน
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
40. นายนิรัตน์ ปังศรีอุทัย
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
41. นางสาวจิตรปฏิมา เทียนศรี
แทน ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
42. นายธีรศักดิ์ สามารถ
แทน ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
43. นางสาวธัญญาลักษณ์ ชินภัทรวรวิบูล แทน ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
44. พ.ต.อ.ธีรัชช์ โอสถานนท์
แทน ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
45. ร.ต.ท.นราทร กลางประพันธ์
แทน ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 234
46. พ.ต.อ.โกเมน สุภาพ
ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
47. นางทิพวัลย์ พิมพ์มาศ
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
48. นายประทีป ศรีโภคา
แทน ประมงจังหวัดมุกดาหาร
49. นายสุชัย ลิ้มวัฒนา
แทน ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
50. นายวันชัย ประยงค์หอม
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
51. นายสุรพงษ์ เล็กศรัณยพงษ์
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
52. นายกฤษณะ สิงห์เพชร
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
53. นางกฤษดาพร พิกุลศรี
แทน หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
54. นายเฉลิมชัย จันทร์วงษา
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
55. นายอุทัย ศรีทะนันท์
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
56. นายพิชัย โพธิโสภา
แทน ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
57. นายเฉลิมพล เพชรรัตน์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
58. นายวาทิต ไชยแก้ว
59. นายชลากร โพธิ์พรหม
60. นางสาวฐิติรัตน์ แสนสุข
61. นายพชร โพธิ์กิ่ง
62. นายมานนท์ อนันต์
63. นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญ
64. นายพิทักษ์ เมืองโคตร
65. นายพายัพ ไตรยวงค์
66. นายวศิน ศุภพิสุทธิ์
67. นางพรชัย ไชยวิเศษ
68. นายมารุต อุปนิสากร
69. นายถาวร พลีดี
70. นางสาวเพียงใจ ราชกุล
71. นายพรหมพิริยะ พรหมสูตร

มุกดาหาร
แทน หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
แทน หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยฯ
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
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72. นางพัชรพร สุวรรณไตรย์
73. นายชัยกร จันทร์ศรี
74. นายชนันพร วงษ์ศิริ
75. นางสาววัชราภรณ์ ผิวขา
76. นายสนอง แสนเสร็จ
77. นายศุภศิษฐ์ อิทรวิเศษ
78. นายเรือง สุพร
79. นายไกรสร แจ่มหอม
80. นายอนน บุญกระสาน
81. นายวิชัย พลอยกลม
82. นายเดชา แสงสุวรรณ
83. นางหริรักษ์ มณีสร้อย
84. นางสาวเสาวนีย์ บุพบุญ
85. นางสาวศรุดา นรสิงห์
86. ร.อ.จารัส บุตรสุรัช
87. พ.อ.สหชัจจ์ จีรโชติรังสวัสดิ์
88. ร.อ.อาคม บุรัตน์
89. ร.อ.วิโรจน์
90. นายโสภณ อินทรพรหมมา
91. นางสาวจุรีพร แสนนาม
92. นายพุทธาสิทธิ์ จันทร์เต็ม
93. นายกานต์ สุวรรณพันธ์
94. นางสาวณภัทร โคตรสมบัติ
95. นายพรพนา แสนการุณ
96. นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล
97. นายฉัตรชัย เฉลิมช่วง
98. นางพุทธา กลางประพันธ์
99. นายสุรเดช อัคราช
100. นายประนม รัชอินทร์
101. นายชาคริต นาควิเชียร
102. นางเลขา บุตดีวงค์
103. นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์
104. นายธนโชติ โชติบุณยศักดิ์
105. นางวิลาวรรณ ศรีสิทธิ์
106. พ.ต.ท.คุณวุฒิ เมธีกิตตินันท์
107. นางบุญญสรณ์ บุญโสม
108. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร
109. นายณัฐพล สุริยนต์

แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.กกล.รส.จว.มห
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.นพค.24
ผบ.หมู่เรือที่ 3 นรข.
แทน รอง ผอ.รมน.จว.มห. (ท.)
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จังหวัดมุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร
หัวหน้าด่านป่าไม้มุกดาหาร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
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110. นางสาวธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี นักวิเทศสัมพันธ์ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้ไม่มาประชุม
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายศุภกร มูลสุวรรณ) ติดราชการ
2. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
3. หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
4. หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 10.๒
5. ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดมุกดาหาร
6. ผู้อานวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
7. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
8. ผกก.10 กองบังคับการตารวจน้า
9. หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
10. หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
11. โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
12. ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการครูฯ จังหวัดมุกดาหาร
13. ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
14. รองประธาน ก.ธ.จ.มุกดาหาร
15. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
16. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
17. หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
18. หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
19. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
20. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
21. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
22. ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
23. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มน้าฯ
24. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
25. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
26. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
27. นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
28. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
29. นายกสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
30. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
31. ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดมุกดาหาร

๕
เริ่มประชุมเวลา

เวลา ๐๙.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานการประชุม
กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

พิธีการก่อนการประชุม
๑. พิ ธี ม อบโล่ ร างวั ล และเข็ ม เชิ ด ชู เกี ย รติ “หม่ อ มงามจิ ต ต์ บุ ร ฉั ต ร บุ ค คลส าคั ญ
ของโลก” ประจาปี 2561 จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ
มูล นิ ธิอนุ ส รณ์ ห ม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร และองค์กรเอกชน ร่วมทั้งหน่ วยราชการต่าง ๆ
จัดงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสาคัญของโลก” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม
ครั้ ง ที่ 33 ประจ าปี 2561 ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2561 ณ หอประชุ ม
กรมประชาสั ม พั น ธ์ กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง เป็ น วั น คล้ า ยวั น ถึ ง แก่ อ นิ จ กรรมของ
หม่ อ มงามจิ ต ต์ บุ ร ฉั ต ร บุ ค คลส าคั ญ ของโลก ผู้ ป ระสานการก่ อ ตั้ ง มู ล นิ ธิ ร่ ว มจิ ต ต์
น้อมเกล้าฯ โดยกาหนดให้มีการมอบรางวัลให้แก่บุคคลต่ าง ๆ รวมทั้งครู หรือเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบงานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ซึ่งจังหวัดมุกดาหารได้ดาเนินงานมาเป็นประจา
ทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่ อ ร าลึ ก และเผยแพร่เกี ย รติ คุ ณ หม่ อ มงามจิ ต ต์ บุ ร ฉั ต ร บุ ค คลส าคั ญ
ของโลกให้เป็นตัวอย่าง แบบอย่างที่ดี โดยเฉพาะแก่อนุชนรุ่นหลัง
2. เพื่อส่งเสริมกาลังใจแก่ครูหรือเจ้าหน้าที่ ผู้เสียสละอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่
ด้วยชีวิตจิตใจที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทน
3. เพื่อประกาศเกียรติคุณปูชนียบุคคลผู้คู่ควรแก่การยกย่องให้เป็นที่ปรากฏ
แก่สาธารณชนทั่วไป
ส าหรั บ ปี 2561 นี้ มู ล นิ ธิ ร่ ว มจิ ต ต์ น้ อ มเกล้ า ฯ เพื่ อ เยาวชนในพระบรม
ราชินู ป ถัมภ์ได้พิ จารณามอบโล่ รางวัล และเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการครู ในจังหวัด
มุกดาหาร จานวน 1 ท่าน ในโอกาสนี้ ใคร่ขอเรียนเชิญ ผู้ ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ได้ ก รุ ณ ามอบโล่ ร างวั ล และเข็ ม เชิ ด ชู เกี ย รติ แ ก่ ค รู ผู้ ไ ด้ รั บ รางวั ล คื อ นางชมั ย พร
ศิดสันเทียะ ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านงิ้ว อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร และ
เพื่อเป็นขวัญกาลังใจในการปฏิบัติราชการ ขอเรียนเชิญท่านได้กรุณากล่าวแสดงความยินดี
และให้โอวาทกับข้าราชการที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย เรียนเชิญครับ
2. พิ ธีม อบใบอนุญ าตจัดตั้งศูน ย์บริ การคนพิ การทั่ วไป (ส านักงานพั ฒ นาสั งคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร)
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ ก าหนดให้ มี ก ารจั ด ตั้ งศู น ย์ บ ริ ก ารคนพิ ก าร
เพื่อประโยชน์ ในการส่งเสริมและพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตคนพิการทุกระดับให้ เป็นไปอย่าง
ทั่วถึง และเป็นธรรม
ปั จ จุ บั น จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร มี อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และองค์ ก รด้ า น
คนพิการที่จัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไป แล้ว ๑๕ แห่ง สาหรับในปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ มีองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่ได้รับ การอนุญ าตให้ ดาเนิน การจัด ตั้งเป็ น
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จานวน ๒ แห่ง ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดมุกดาหาร ได้ให้เกียรติมอบใบอนุญาต ดังนี้
๑. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว อาเภอดงหลวง
๒. สานักงานเทศบาลตาบลดงมอน อาเภอเมืองมุกดาหาร
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3. พิธีมอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สานักงานพัฒนา
ฝีมือแรงงานมุกดาหาร)
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 มาตรา 27 บัญญัติ
ให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสาหรับใช้จ่าย
เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และมาตรา 28(3) บัญญัติให้จ่ายเงินกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพั ฒ นาฝี มือแรงงานกาหนด เรื่อง
หลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยเงิ น กองทุ น พั ฒ นาฝี มื อ แรงงานเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ หรื อ อุ ด หนุ น การ
ดาเนินการของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง
จังหวัดมุกดาหารมีสถานประกอบการที่ยื่นคาขอและได้รับเงินช่วยเหลือหรือ
อุดหนุนตามประกาศ ข้อ 7 ให้ช่วยเหลือหรืออุดหนุ นแก่ผู้ประกอบกิจการที่ดาเนินการ
พัฒนาฝีมือแรงงานตามมาตรา 29 วรรค 2 ในส่วนที่มีการพัฒนาฝีมือแรงงานเกินกว่า
ร้อยละ 70 ของลูกจ้างทั้งหมด จานวน 4 แห่ง ขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่สถานประกอบการ ดังนี้
1. บริษัท มุกพิชา จากัด
2. บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
3. บริษัท พีเอสมดแดงมอเตอร์ จากัด
4. บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จากัด
4. พิธีมอบใบประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
มุกดาหาร)
ด้วยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลาประมาณ 18.30 น. ชุดปฏิบัติการพิเศษ
จั งหวัด มุ ก ดาหาร “พิ ทั ก ษ์ แ ก้ ว มุ ก ดา”เจ้ าหน้ า ที่ ฝ่ ายปกครองอ าเภอเมื อ งมุ ก ดาหาร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอาเภอดงหลวง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจัง หวัดมุกดาหาร
และเจ้าหน้ าที่ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร ได้บูรณาการ
กาลังร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งจนสามารถสืบสวนติดตาม ตรวจยึดของกลาง
ยาบ้า จานวน 81,287 เม็ด จึงกล่าวหาว่ากระทาผิดฐาน “มียาเสพติดให้โทษ ประเภท 1
(ยาบ้ า ) ไว้ ในครอบครองเพื่ อ จ าหน่ า ยโดยผิ ด กฎหมาย” น าส่ ง พนั ก งานสอบสวน
สถานี ต ารวจภู ธ รดงหลวง ด าเนิ น คดี ตามกฎหมาย จั งหวัดมุ กดาหารพิ จารณาแล้ ว ว่า
เจ้ าหน้ าที่ชุดจับ กุม ดังกล่ าวเป็นผู้ มีปฏิภ าณไหวพริบในการสื บสวนติดตามผู้กระทาผิ ด
เกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งอุทิศตน ทุ่มเท เสียสละ กล้าหาญ ร่วมกันวางแผนติดตามผู้ กระทา
ผิดพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถตรวจยึดของกลางยาเสพติ ดนาส่งพนักงาน
สอบสวนเพื่อดาเนินคดีตามกฎหมายได้ ก่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการ สมควรได้รับการ
ยกย่องชมเชย เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและทาความดีสืบไป
ในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญ ท่านผู้ ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบประกาศ
ชมเชยให้แก่ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ดังนี้
1. มว.ท. ทวีศักดิ์ คาบรรจง
ที่ทาการปกครองจังหวัด
2. นายปิยะวัชร์ จันทะจวง
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองฯ
3. นายสุนทร ซอยรัมย์
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองฯ
4. นายธเนศ แสงสุวรรณ
ที่ทาการปกครองอาเภอดงหลวง
5. จ.ส.อ.วัชริยะ ธิโสภา
กอ.รมน.จว.มห.
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6. ม.ญ.สุนัน ไชยบัน
7. ม.ญ. นิเรศ สุขรี่
8. สมาชิก วรวุฒิ คาโพธิ์
9. สมาชิก วรากร แสนสุข
10. สมาชิก คมสรร บุญนาสิน
11. สมาชิก อภิสิทธิ์ ตรงดี
12. สมาชิก วราวุฒิ พันโกฎิ
13. สมาชิก สุรินทร์ พ่อศรียา
14. สมาชิก โชคทวี โคตรพรหม
15. สมาชิก ณัฐวุฒิ แก้วศรีนวม
16. สมาชิก อภิชาติ ตรงดี
17. สมาชิก อดิศักดิ์ ทองมหา
18. สมาชิก กิตติชัย สมแสง
19. สมาชิก อาทิตย์ ใจช่วง
ระเบียบวาระที่ 1

กองร้อย อส.จ.มห. ที่ 1
กองร้อย อส.จ.มห. ที่ 1
กองร้อย อส.จ.มห. ที่ 1
กองร้อย อส.จ.มห. ที่ 1
กองร้อย อส.จ.มห. ที่ 1
กองร้อย อส.จ.มห. ที่ 1
กองร้อย อส.จ.มห. ที่ 1
กองร้อย อส.จ.มห. ที่ 1
กองร้อย อส.จ.มห. ที่ 1
กองร้อย อส.จ.มห. ที่ 1
กองร้อย อส.จ.มห. ที่ 1
กองร้อย อส.จ.มห. ที่ 1
กองร้อย อส.อ.เมืองมุกดาหาร ที่ 2
กองร้อย อส.อ.เมืองมุกดาหาร ที่ 2

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดมุกดาหาร
(1) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายไปดารงตาแหน่งจังหวัดอื่น

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 นายวสันต์ นิสัยมั่น
2
3
4

นายวิรัตน์ ภานนท์
นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์
นายประหยัด ยุพิน

ตาแหน่งเดิม
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร

ตาแหน่งใหม่
อุ ต ส า ห ก ร ร ม จั ง ห วั ด
เพชรบุรี
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
สหกรณ์จังหวัดยโสธร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดภูเก็ต
ผู้ อ า น ว ย ก า ร ศู น ย์ วิ จั ย แ ล ะ ผู้ อานวยการศู นย์ วิจั ยและ
พัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
พัฒนาการเกษตรสกลนคร

(2) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 นายวศิน ศุภพิสุทธิ์
2

นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล

3

นายวันชัย ประยงค์หอม

4

นายสุรพงษ์ เล็กศรัณยพงษ์

ตาแหน่งเดิม
อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

ตาแหน่งใหม่
อุ ต ส า ห ก ร ร ม จั ง ห วั ด
มุกดาหาร
นักพัฒนาสังคมชานาญการพิเศษ พั ฒ น าสั งค ม แล ะค วาม
สานักงานพัฒ นาสังคมและความ มั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด
มั่ น ค ง ข อ ง ม นุ ษ ย์ จั ง ห วั ด มุกดาหาร
สุพรรณบุรี
นั ก วิ ช าการส่ ง เสริ ม การเกษตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
ช านาญ การพิ เ ศษ ส านั ก งาน
เกษตรจังหวัดอานาจเจริญ
นั ก วิ ช าการสหกรณ์ ช านาญการ สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
พิเศษ ส านักงานสหกรณ์ จังหวัด
มหาสารคาม

๘
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
5 นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย
มติที่ประชุม
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

เกษตรจังหวัด

ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่
ผู้ อ า น ว ย ก า ร ศู น ย์ วิ จั ย แ ล ะ ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรขอนแก่น
พัฒนาการเกษตรมุกดาหาร

รับทราบ
๑.2 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕61 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 11/๒๕61 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕61
รายงานการประชุ ม มี จ านวน 18 หน้ า ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ เผยแพร่ ร ายงาน
การประชุมในเว็บไซต์จังหวัด www.mukdahan.go.th และแจ้งส่วนราชการหน่วยงาน
ตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 11/๒๕61 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕61
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทานา
(สานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร)
ตามมติคณะรัฐ มนตรีมีเมื่อวัน ที่ 13 ธันวาคม 2561 มีมติเห็ น ชอบตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ การขยายพื้นที่ดาเนินงานโครงการสานพลั ง
ประชารัฐเพื่อสนั บ สนุนการปลู กข้าวโพดหลังฤดูทานา เพื่อให้เกษตรกรที่มีความสนใจ
พร้อมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้อย่างทั่วถึง
จากพื้นที่เป้าหมาย 2 ล้านไร่ ใน 33 จังหวัด เพิ่มเติมอีกจานวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
เลย มุกดาหาร ยโสธร และอานาจเจริญ
ส านั ก งานเกษตรจังหวัด มุกดาหารในฐานะผู้ รับ ผิ ดชอบงานโครงการฯ ขอ
สรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. ผลการสารวจความต้องการเบื้องต้น จานวน 736 ราย พื้นที่ 3,500 ไร่
2. จั ด เวที ชุ ม ชนชี้ แ จงโครงการและรับ สมั ค รเกษตรกรเข้ าร่ว มโครงการฯ
มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จานวน 289 ราย พื้นที่ 1,363 ไร่ ดาเนินการปลูกแล้ ว
จ านวน 90 ราย พื้ น ที่ 370 ไร่ คิ ด เป็ น พื้ น ที่ ร้ อ ยละ 27.14 (ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 21
ธันวาคม 2561) และเกษตรกรที่เหลือ 199 ราย พื้นที่ 993 ไร่ คาดว่าจะปลูกแล้วเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม 2561
3. การสนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ และประกั น ภั ย ตามโครงการ ธ.ก.ส. อยู่ ร ะหว่า ง
ดาเนินการ โดยรัฐบาลสนับสนุนสินเชื่อตามโครงการฯ 2,000 บาท/ไร่ ไม่เกิน 15 ไร่/
ราย อัตราดอกเบี้ ย ร้อยละ 0.01 ต่อปี และสนับสนุนเงินค่าท าประกัน ภัยพื ช ผลทาง
การเกษตร 65 บาท/ไร่
4. การสนั บ สนุน ปั จจั ยการผลิ ตและการรับ ซื้ อผลผลิ ต ส านั กงานสหกรณ์
จังหวัดมุกดาหารได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่
จังหวัดมุกดาหาร 6 แห่ง กับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โปรดิ๊วส์ จากัด เพื่อจัดหาปัจจัยการ
ผลิตให้เกษตรกรและรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการฯ

๙

มติที่ประชุม

5. จั ดงานวันสาธิตการปลู กข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์โครงการสานพลั งประชารัฐ
เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูนา เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ บ้านน้า
เที่ยง ตาบลนากอก อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เพื่อถ่ายความรู้ให้แก่เกษตรกร
จ านวน 300 ราย โดยมี น ายศุ ภ กร มู ล สุ ว รรณ รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
รับทราบ
(2) รายงานผลการใช้ จ่ ายเงิ นงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)

ผู้แทนคลังจังหวัด

รายการ
งบประจา
งบลงทุน
รวม

รายการ

1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
ลาดับการ
ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561
เบิกจ่าย
(ประเทศ)
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
482.88
194.40
40.26
50
767.44
40.44
5.27
67
1,250.33
234.84
18.78
61
2. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
ลาดับการ
ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561
เบิกจ่าย
(ประเทศ)
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ

งบดาเนินงาน

40.91

4.35

10.63

17

งบลงทุน

166.61

-

-

61

รวม

207.52

4.35

2.09

30

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๐
(3) การดาเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
ผู้แทนคลังจังหวัด
อาเภอ

จานวน
บัตร

วัน เดือน ปี
ที่สานักงานคลังรับ
บัตร

1.คาชะอี

2,793

17 ธันวาคม 2561

2.ดงหลวง

2,048

17 ธันวาคม 2561

3.ดอนตาล

2,116

17 ธันวาคม 2561

4.นิคมคาสร้อย

2,358

17 ธันวาคม 2561

5.เมืองมุกดาหาร

6,499

17 ธันวาคม 2561

6.หนองสูง

1,203

17 ธันวาคม 2561

7.หว้านใหญ่

1,259

17 ธันวาคม 2561

รวม

18,276

มติที่ประชุม

วันที่ส่งมอบให้
อาเภอ
19 ธันวาคม
2561
19 ธันวาคม
2561
19 ธันวาคม
2561
19 ธันวาคม
2561
19 ธันวาคม
2561
19 ธันวาคม
2561
19 ธันวาคม
2561

ส่งมอบบัตร
ให้กับผู้มี
สิทธิ์ (ใบ)

คิดเป็น
ร้อยละ

คงเหลือ

หมายเหตุ

2,301

82.38

492

เสียชีวิต 3
ราย

945

46.14

1,103

-

1,986

93.86

130

2,003

84.94

355

5,531

85.11

968

-

1,200

99.75

3

เสียชีวิต 3
ราย

-

-

1,259

-

13,966

76.42

4,310

เสียชีวิต 8
ราย
เสียชีวิต 8
ราย

รับทราบ
3.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
(1) ระบบคิ ว ติ ด ต่ อ ราชการอั จ ฉริ ย ะ ผ่ า นแอพพลิ เ คชั่ น “DLT SMART
QUEUE” (สานักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร)

ขนส่งจังหวัด

มติที่ประชุม

ขนส่งจังหวัด

กรมการขนส่ ง ทางบกได้ เ ปิ ด ตั ว ระบบคิ ว ติ ด ต่ อ ราชการอั จ ฉริ ย ะผ่ า น
แอพพลิ เคชั่ น “DLT SMART QUEUE” และการรับ บั ต รคิ ว จากตู้ ก ดบั ต รคิ ว อั ต โนมั ติ
ภายใต้การดาเนินโครงการ “Queue less : คิวที่ไม่มีคิว” เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชน
สามารถจองคิวได้ล่วงหน้า ช่วยอานวยความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการติดต่อ
ราชการได้ อย่ างคุ้ ม ค่ าลงตั ว โดยท ากิ จกรรมอย่างอื่ น ได้ ไปพร้ อมๆ กั น โดยไม่ เสี ย คิ ว
ไม่ เสี ย เวลา ทั้ ง นี้ สามารถดาวน์ โ หลดแอพพลิ เคชั่ น ดั ง กล่ า วได้ ทั้ ง ระบบปฏิ บั ติ ก าร
Android และระบบปฏิบัติการ IOS
รับทราบ
(2) การให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถของสานักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
(สานักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร)
การขอรับใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบก ได้เพิ่มช่องทางในการยื่นคาขอรับใบอนุญาตใหม่ผ่านหลาย
ช่องทาง โดยมีการจองคิวผ่านช่องทาง ดังนี้
1. จองคิวหน้าเคาน์เตอร์
2. จองคิวผ่านโทรศัพท์ 0-4261-3027
3. จองคิวผ่าน Application

๑๑
4. จองคิวผ่านทางเว็บไซต์ DLT E-booking http://ebooking.dlt.go.th/ebooking
มติที่ประชุม

ผอ.ทสจ.

รับทราบ
(3) มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการ
ทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม (สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดมุกดาหาร)
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ “มาตรการลด
และคั ด แยกขยะมู ล ฝอยในหน่ ว ยงานภาครั ฐ ” โดยมอบหมายทุ ก หน่ ว ยงานภาครั ฐ
ด าเนิ น งานพร้ อ มกั น ทั่ ว ประเทศ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 สิ ง หาคม 2561 และให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการกาหนดให้ “ผลการลดและคัด แยกขยะมูล ฝอย”
เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 และ
ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม โดยกรมควบคุมมลพิ ษ ร่ว มกันพิจารณากาหนดเกณฑ์ ที่จะใช้สาหรับการ
ประเมิน โดยการลด คัดแยกขยะมูลฝอย กาหนดให้เป็นตัวชี้วัดสาหรับประเมินผู้บริหาร
องค์ ก าร ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้ ถู ก ประเมิ น ได้ แ ก่ ปลั ด กระทรวงหรื อ
เทียบเท่า อธิบดีหรือเทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด
ตัวชี้วัดสาหรับประเมินผู้ว่าราชการจังหวัด ประจาปี 2562 ประกอบด้วย
1). เป้าหมายตัวชี้วัด
อาคารสานักงานของหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 100 มีการดาเนินกิจกรรม ได้แก่
- ขยะมูลฝอยของหน่วยงานภาครัฐลดลง ร้อยละ 5
- ถุงพลาสติกหูหิ้วของหน่วยงานภาครัฐลดลงร้อยละ 10
- ถุงพลาสติกหูหิ้วของหน่วยงานภาครัฐลดลงร้อยละ 10
- แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งของหน่วยงานภาครัฐลดลงร้อยละ 10
- งดใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงาน
2) การประเมิน : กาหนดให้มีการประเมิน 2 รอบการประเมิน ทุก 6 เดือน
3). ขอบเขตการประเมินหน่วยงานระดับจังหวัด ประเมินหน่วยงานราชการที่ตั้งอยู่ใน
พื้นที่ศาลากลางหรือ ศูนย์ราชการจังหวัด เป็นภาพรวมของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยการ
ประเมิ น รอบที่ 1 (รอบ 6 เดื อ น) เป็ น การด าเนิ น การตั้ งแต่ เดื อ นมกราคม 2562
ถึง สิงหาคม 2562 ประเด็นการประเมินประกอบด้วย 10 ประเด็น ดังนี้
1. มี ก ารสื่ อ สารจากผู้ บ ริห ารองค์ ก ารให้ บุ ค ลากรได้ รั บ รู้ แ ละเข้ า ใจอย่ างทั่ ว ถึ งต่ อ
นโยบายการลดคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
2. มีการแต่งตั้งคณะท างานปฏิบั ติการลด และคัดแยกขยะมูล ฝอย โดยมีผู้ บ ริห าร
องค์การเป็นประธานคณะทางานและผู้แทนจากบุคลากรทุกระดับและทุกฝ่าย
3. มีการส ารวจ ประเมิน และจัดเก็บ ข้อ มูล ปริม าณขยะมู ล ฝอย โฟมบรรจุอาหาร
ถุงพลาสติกหูหิ้ว และแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ของหน่วยงาน
4. มีการจัดทาแผนปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทาง
และกรอบให้บุคลากรถือเป็นหลักปฏิบัติในการดาเนินงาน โดยมีผู้ บริหารองค์การให้ความ
เห็นชอบ
5. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
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ท้องถิ่นจังหวัด
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หน.สนง.ปภ.จ.

6. มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนที่มาใช้บริการทราบและมีส่วนร่วมใน
การดาเนินการลด คัดแยกขยะมูลฝอย
7. มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของ
หน่วยงาน
8. มีการลดใช้โฟมบรรจุอาหารในร้านค้าต่าง ๆ ที่ตั้งในหน่วยงาน และงดนาโฟมบรรจุ
อาหารเข้ามาในหน่วยงาน
9. มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้แก้วส่วนตัวเพื่อลดการใช้แก้วน้าพลาสติกแบบใช้
ครัง้ เดียวทิ้ง
10. มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว
รับทราบ
(4) แนวทางการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อ
ขั บ เคลื่ อน การจั ด การขยะมู ล ฝอย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ส านั ก งาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร)
กระทรวงมหาดไทยได้จัด ท าแผนปฏิ บัติ การ 60 วัน “แยกก่ อนทิ้ ง” ซึ่งมี
เป้ าหมาย เพื่อให้ ป ระชาชนรับรู้และเกิดการมีส่ วนร่วมในการจัดการขยะ ในครัวเรือน
ด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง หมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัด การขยะอินทรีย์ การจัดการขยะที่
น ากลั บ มาใช้ใหม่ ได้ขยะอันตราย และการคัดแยกขยะแยกตามประเภทอย่างถูกต้อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ งมีการจัดทาสัญ ลักษณ์ แยกประเภทขยะ และมีการ
จัดทาถังขยะแยกประเภทในพื้นที่สาธารณะ อย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไปและ
ขยะรีไซเคิล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีประกาศกาหนดวัน เวลาในการเก็บขน
ขยะแยก ตามประเภท โดยกาหนดระยะเวลาดาเนิ นการตามแผนปฏิ บั ติการ 60 วัน
“แยกก่ อ นทิ้ ง ” ระหว่ า งวั น ที่ 9 มกราคม 2562 ถึ งวั น ที่ 9 มี น าคม 2562 จึ งให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้แผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง ” ไปขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่
รับทราบ
(5) การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 จังหวัด
มุกดาหาร (สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นประจาทุกปี โดยบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ดังนั้น
เพื่อให้การดาเนินงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 2562 ที่กาลังจะมาถึง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล จังหวัด
จะได้เตรียมความพร้อมเพื่อดาเนินงานรณรงค์ฯ ดังนี้
1. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่ว งเทศกาล
ปีใหม่ พ.ศ. 2562 จังหวัดมุกดาหาร
2. แต่ ง ตั้ งคณะผู้ ต รวจติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ งานป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 จังหวัดมุกดาหาร ในพื้นที่ทั้ง 7 อาเภอ
3. แต่งตั้งคณะตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562
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4. จัดตั้งจุดตรวจหลัก อาเภอละ 2 จุด รวม 14 จุด ด่านชุมชน 111 จุด
และจุดบริการประชาชน 16 จุด
5. แจ้งอาเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ
6. กาหนดพิธีเปิดศูนย์ ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดมุกดาหาร ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561
เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
5. จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบั ติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 และคณะผู้ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดมุกดาหารทุกวัน
ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ
ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เพื่อรับทราบข้อสั่งการ
ของศู น ย์ อ านวยการความปลอดภั ย ทางถนน และผลการปฏิ บั ติ งานของศู น ย์
ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562
รับทราบ
๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)

(1) ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมภายใต้ชื่อโครงการร่ม
เกล้าวินด์ฟาร์ม (อาเภอนิคมคาสร้อย)
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
กระทรวงพลั งงานจัดทาแผนพัฒ นาพลั งงานทดแทนและพลั งงานทางเลื อก
พ.ศ. 2558 -2579 โดยก าหนดให้ มี สั ด ส่ ว นการใช้ พ ลั ง งานทดแทนเพิ่ ม ขึ้ น
จาก 7962.79 เมกะวัตต์ ในปี 2558 เป็น 19684.40 เมกะวัตต์ ในปี 2579 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานรวมทั้งหมด และจัดให้มีนโยบายขับเคลื่อนพลังงาน
ลมให้ได้กาลังการผลิตรวมเป็น 3002 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันมีกาลังการผลิตรวม 233.9
เมกะวัตต์ เนื่ องจากพลังงานลมเป็นพลังงานทางเลื อกที่ได้รับความสนใจและได้รับการ
สนับสนุนให้เป็นพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการส่งเสริม
พลั งงานทดแทนตามแผนการพั ฒ นาพลั งงานทดแทนและพลั งงานทางเลื อก และเพื่ อ
เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ดังนั้น บริษั ท วินชัย จากัด จึงมีแนวคิด
พัฒนาโครงการ “ทุ่งกังหันลมร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม ” (โครงการ) เพื่อดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลั งงานลมโดยกังหั นลม จานวน 13 ต้น ขนาดกาลั งการผลิ ต 45 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็ น
พลังงานหมุนเวียนจากธรรมชาติ มีที่ตั้งโครงการอยู่ที่ตาบลร่มเกล้า อาเภอนิคมคาสร้ อย
จังหวัดมุกดาหาร และได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) เมื่อ วัน ที่ 7 พฤษภาคม 2558 ทั้ งนี้ บ ริษั ท ฯ ได้ ต ระหนั ก ถึงความส าคั ญ ของ
สิ่งแวดล้อมจึงได้มีการศึกษารวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น โดยโครงการได้ดาเนินการจัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี
ส่ ว นได้ เสี ย ในระหว่ า งวั น ที่ 16-18 ตุ ล าคม 2560 โดยยึ ด แนวทางตามระเบี ย บ
คณะกรรมการกากับกิจการพลั งงานว่าด้วยการรับ ฟังความเห็ นและทาความเข้าใจกับ
ประชาชนและผู้มีส่ วนได้เสียในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิ ตไฟฟ้า
พ.ศ. 2559 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการ รวมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะและข้อ
ห่วงกังวลเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขออนุมัติโครงการต่อไป
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การดาเนินการก่อสร้าง บริษัทได้เข้ามาดาเนินการก่อสร้างในพื้นที่เมื่อวันที่
28 เมษายน 2561 เป็นต้นมา และมีกาหนดการจะแล้วเสร็จและจ่ายกระแสไฟฟ้าให้
กฟผ. ได้ประมาณเดือน เมษายน 2562 ปัจจุบัน (ธันวาคม 2561) บริษัทกาลัง ขนส่ง
ต้น และใบพั ดกั งหั น ทางรถยนต์ เพื่ อ น าอุ ป กรณ์ มาประกอบ ซึ่ งขณะนี้ แ ล้ ว เสร็จแล้ ว
จานวน 4 ต้น
รับทราบ
(2) การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเชื่อมความสามัคคี จังหวัดมุกดาหาร ครั้ง
ที่ 1 ประจาปี 2562 (สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร)

ผอ.สนง.ทสจ.

มติที่ประชุม

ด้ว ยจั งหวั ดมุ ก ดาหาร ก าหนดให้ มี ก ารจั ด การแข่งขั น กี ฬ ากอล์ ฟ การกุ ศ ล
เชื่อมความสามัคคีจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1 ประจาปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เชื่อมความสามัคคีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อหารายได้สนับสนุน การดาเนินงาน
ของเหล่ า กาชาดมุ ก ดาหาร และเพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพโดยการออกก าลั ง กาย
ในวัน อาทิตย์ ที่ 20 มกราคม 2562 ณ สนามกอล์ ฟมิ่งเมืองอาเภอเมืองอานาจเจริญ
จั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ ทั้ งนี้ จั ง หวั ด มุ ก ดาหารได้ แ ต่ ง ตั้ งคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา และ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยมีหั วหน้าส่ วนราชการประจาจังหวั ดมุกดาหาร เป็ น
คณะกรรมการ ตามคาสั่งที่ 5178/2561 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ในการนี้ ขอเชิญ
ชวนประชาสัมพันธ์ส่วนราชการที่สนใจร่วมลงทะเบียนแข่งขันกีฬาการกุศลฯ ตามวัน และ
สถานที่ดังกล่าวข้างต้น
รับทราบ

(3) พิธีสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่า
วิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พ.ศ. 2562 (สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร)
ผู้แทนผอ.สนง.พระพุทธฯ.
จังหวัดมุกดาหาร กาหนดจัดกิจกรรม“สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล
เสริ ม สิ ริ ม งคลทั่ ว โลก ส่ ง ท้ า ยปี เก่ า วิ ถี ไ ทย ต้ อ นรั บ ปี ใ หม่ วิ ถี พุ ท ธ ” พ.ศ. ๒๕๖2
ณ วั ด ศรี บุ ญ เรื อ ง ต าบลมุ ก ดาหาร ตั้ ง แต่ เวลา 18.00 น. เป็ น ต้ น ไป การแต่ งกาย
ชุดผ้าไทยสีขาว/สีอ่อน
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) สรุ ป ประเด็ น จากรายการ “ศาสตร์ พ ระราชา สู่ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ”
ประจาเดือนธันวาคม 2561 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(2) สรุ ป มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ประจ าเดื อ นธั น วาคม 2561 (ส านั ก งานจั งหวั ด
มุกดาหาร)
(3) สรุป ผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี (พอ.สว.) และการดาเนินโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้าง
รอยยิ้ม ให้ประชาชน” ครั้งที่ 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ที่ทาการ
ปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
(4) ดั ช นี ร าคาผู้ บ ริ โ ภคจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ประจ าเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2561
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(5) สรุ ป สภาวะการค้ า ชายแดนไทยกั บ สปป.ลาว ด้ า นจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2561 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)

๑๕

มติที่ประชุม

(6) รายงานภาวะเศรษฐกิ จการคลั งจั งหวัดมุ ก ดาหาร (ส านั ก งานคลั งจังหวัด
มุกดาหาร)
(7) สรุ ป ข้ อ มู ล การจั ด งานตลาดนั ด ข้ า วเปลื อ ก ปี ก ารผลิ ต 2561/2562
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(8) สรุ ป ข้ อ มู ล การจั ด งานแสดงสิ น ค้ า “มุ ก แฟร์ ” (ส านั ก งานพาณิ ช ย์ จั งหวั ด
มุกดาหาร)
(9) ผลการด าเนิ น งานธนาคารขยะรี ไซเคิ ล ของศาลากลางจั งหวัด มุ ก ดาหาร
(สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร)
(10) สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประจาเดือน พฤศจิกายน 2561
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
5.1 ปฏิทินงานสาคัญประจาเดือนมกราคม 2562

ประธาน
ที่
1

ชื่องาน
สถานที่
พิ ธี ท าบุ ญ ตั กบาตร เนื่ องในโอกาส บริเวณสวนสาธารณะเฉลิ ม
วันขึ้นปีใหม่ ประจาปี 2561
พระเกียรติกาญจนาภิเษก
(การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย
ชุดสุภาพ)
2 7 – 1 5 ม ก ร า ค ม งานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร สนามหน้าศาลากลางจังหวัด
2562
ประจาปี 2562
มุกดาหาร
3
8 มกราคม 2562 - ออกหน่ ว ยบริ ก ารเคลื่ อ นที่ “หน่ ว ย โรงเรียนบ้ านหนองเอื่ยนดง
บ าบั ด ทุ ก ข์ บ ารุ ง สุ ข สร้ า งรอยยิ้ ม ให้ ราษฏร์ ส งเคราะห์ หมู่ 2
ประชาชน” จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ครั้ ง ที่ ต.น้าเที่ยง อ.คาชะอี
4/2562
- ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พื้นที่
อาเภอคาชะอี
4 9 มกราคม 2562 ทูล กระหม่อมหญิ งอุบลรัตนราชกัญ ญา โรงเรี ย นมุ ก ดาวิ ท ยานุ กู ล
สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ อาเภอเมืองมุกดาหาร
TO BE NUMBER ONE เสด็ จ ฯ เยี่ ย ม (การแต่ งกาย : เครื่ อ งแบบ
สมาชิก และติดตามผลการดาเนินงานใน ปกติกากีคอพับแขนยาว )
โ ค ร ง ก า ร TO BE NUMBER ONE
จังหวัดมุกดาหาร
5

วัน/เดือน/ปี
1 มกราคม 2562
เวลา 07.00 น.

12 มกราคม 2562

วันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2562

บริ เ วณงานกาชาดและงาน
ของดีจังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงาน
เทศบาลเมือง
มุกดาหาร
ที่ทาการปกครอง
จังหวัดมุกดาหาร
- ที่ทาการปกครอง
จังหวัดมุกดาหาร
- สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร
สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
มุกดาหาร

-

๑๖
ที่
6

วัน/เดือน/ปี
17 มกราคม 2562

ชื่องาน
วันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช

7

18 มกราคม 2562

วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

8

28 มกราคม 2562
เวลา 16.00 น.

พิ ธี เจริ ญพระพุ ทธมนต์ เฉลิ มพระเกี ยรติ
สมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั วมหาวชิ ราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้า
สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี นาถ ในรั ชกาล ที่ ๙
ประจาปี พ.ศ. ๒๕62

มติที่ประชุม

สถานที่
ห้ อ งแก้ ว มุ ก ดา ศาลากลาง
จังหวัดมุกดาหาร
(การแต่ งกาย : เครื่ อ งแบบ
ปกติขาว )
ห้ อ งแก้ ว มุ ก ดา ศาลากลาง
จังหวัดมุกดาหาร
(การแต่ งกาย : เครื่ อ งแบบ
ปกติขาว )
วัด ป่ าศิล าวิเวก (ธ.) อ าเภอ
เมืองมุกดาหาร
(การแต่ ง กาย : ชุ ด ปฏิ บั ติ
ธรรมหรือชุดสุภาพสีขาว )

หน่วยงาน
สานักงานจังหวัด

สานักงานจังหวัด

สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัด

รับทราบ

มติที่ประชุม

5.2 กาหนดการประชุม กรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหารครั้งที่ 1/๒๕62
กาหนดการประชุม กรมการจังหวัด มุก ดาหาร และหั ว หน้ าส่ ว นราชการประจ า
จั งหวั ด มุ ก ดาหาร ครั้ งที่ 1/๒๕62 วั น พุ ธ ที่ 30 มกราคม ๒๕62 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑2.๐๐ น.

หน.สนจ.

ลงชื่อ

ธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี
(นางสาวธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี)
นักวิเทศสัมพันธ์
ผู้จดรายงานการประชุม

