รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 1/๒๕62
วันพุธที่ 30 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายชยันต์ ศิริมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายศุภกร มูลสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
4. นายมีชัย ปัฐพี
แทน อัยการจังหวัดมุกดาหาร
5. นายณพร เกิดประดิษฐ์
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
6. นายมนตรี ปฏิปักษ์จานน
แทน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
7. นายสันธาน สร้อยสาโรง
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
8. นายบุญเรือง เมฆฉิม
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
9. นายสุรชาติ พรหมดิเรก
แทน พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
10. นางบุษกร วงค์อาพาส
แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
11. นายว่าศักดิ์ เจิมจิระ
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. นายรุ่งชัย พิทักษ์วงษ์โยธิน
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
23. นางสาวณัฐฐิญา โภคผล
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
24. นางพรผกา ศิริบุรี
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
25. นายณัฐพร เหลืองอร่าม
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
26. นายพูนทรัพย์ ศรีไพบูลย์
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
27. นางระพีพรรณ รัตนบริหาร
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
28. นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
29. นายธัชชัย ใจคง
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
30. นายบัญชา ผลานุวงษ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
31. นายปิยพงศ์ นาโสก
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
32. นายอุทิน สุทธิสาร
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
33. นายปรีชา เจริญทรง
คลังจังหวัดมุกดาหาร
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34. นางสาวสุรัญญา บุตราศรี
35. นายพยุง บุญสมสุวรรณ
36. นางสาวศิริกาญจน์ สุขสกุล
37. นายสมยศ กันแตง
38. นางสาวศุภลักษณ์ ศรีฟ้า
39. นายสมเกียรติชัย วงษ์สิรภัค
40. นายมานะชัย ชมยืน
41. นายนิรัตน์ ปังศรีอุทัย
42. นางสาวจิตรปฏิมา เทียนศรี
43. นายธีรศักดิ์ สามารถ
44. นายชัชวาล ราชขันธ์
45. พ.ต.อ.นฤชา สุวรรณลาภ
46. ร.ต.ท.นราทร กลางประพันธ์
47. พ.ต.อ.โกเมน สุภาพ
48. นายชนะ
49. นายวสันต์ ดารุวรรณ
50. นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
51. นายวันชัย ประยงค์หอม
52. นายภาสวี เกสร
53. นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม
54. นางสาวพิมพ์ประไพ พูลทรัพย์
55. นายเฉลิมชัย จันทร์วงษา
56. นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย
57. นางสาวปัญจพร ตั้งศิริ
58. นายเฉลิมพล เพชรรัตน์
59. นายวชิระ น้อยน้าคา
60. นายดารง สังข์แก้ว
61. นางสาวฐิติรัตน์ แสนสุข
62. นายพชร โพธิ์กิ่ง
63. นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญ
64. นายพิทักษ์ เมืองโคตร
65. นายวีระชาย ทองโพธิ์
66. นายวศิน ศุภพิสุทธิ์
67. นางพรชัย ไชยวิเศษ
68. นายมารุต อุปนิสากร
69. นายถาวร พลีดี
70. นางสาวเพียงใจ ราชกุล
71. นายพิศิษฐ์ พลแก้ว

แทน ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
แทน สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการ คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
แทน ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 234
ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แทน สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
มุกดาหาร
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทน หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยฯ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
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72. นายปัญญา มุ่งดี
73. นายชัยกร จันทร์ศรี
74. นายเลียง ผางพันธ์
75. นางสาววัชราภรณ์ ผิวขา
76. นายสนอง แสนเสร็จ
77. นายศุภศิษฐ์ อิทรวิเศษ
78. นายเรือง สุพร
79. นายเดช สีหะมงคล
80. นายไกรสร แจ่มหอม
81. นายอนน บุญกระสาน
82. นายวิชัย พลอยกลม
83. นายเดชา แสงสุวรรณ
84. นางหริรักษ์ มณีสร้อย
85. นางสาวเสาวนีย์ บุพบุญ
86. นายสุหฤทธิ์ ชาญวนังกูร
87. นายเกษศิริ
88. ร.อ.จารัส บุตรสุรัช
89. พ.ท.สิทธิชัย แสนพรม
90. พ.ท.ตระกูล ตระกูลสม
91. น.ท.อดิศักดิ์ ภานุโรจนากร
92.
93. นางสาวจุรีพร แสนนาม
94. นายทองอินทร์ อันอาน
95. นายกานต์ สุวรรณพันธ์
96. นายบุญเพ็ง ปักกุลนนท์
97. นางสาวณภัทร โคตรสมบัติ
98. นายพรพนา แสนการุณ
99. นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล
100. นายฉัตรชัย เฉลิมช่วง
101. นายภิญโญ รักษา
102. นางพุทธา กลางประพันธ์
103. นายสุรเดช อัคราช
104. นางศิริพร เศษแสงศรี
105. นางจิตร อาจสัญจร
106. นายรังสรรค์ ปัตถะเมฆ
107. นายยงยุทธ วงศ์ไพศาล
108. นายชาคริต นาควิเชียร
109. นางเลขา บุตดีวงค์
110. นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์

แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
ผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการครูฯ จังหวัดมุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
แทน พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.กกล.รส.จว.มห
แทน สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.นพค.24
ผบ.หมู่เรือที่ 3 นรข.
แทน รอง ผอ.รมน.จว.มห. (ท.)
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จังหวัดมุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
แทน วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
แทน ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
หัวหน้าด่านป่าไม้มุกดาหาร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร

๔

111. นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
112. นายสัจจา วงศ์กิตติธร
113. นางธงชัย โสดา
114. พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ บารุงสวัสดิ์
115. พ.ต.อ.ชัยพร พงษ์ศักดิ์
116. นางบุญญสรณ์ บุญโสม
117. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร
118. นายณัฐพล สุริยนต์
119. นายอภิชาต บุตรวร
120. นางสาวธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี

แทน ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
นายกสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
ผกก.อก.ภ.จว.มห.
ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
นักวิเทศสัมพันธ์ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ไม่มาประชุม
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายสุวิทย์ จันทร์หวร) ติดราชการ
2. หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 10.๒
3. ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดมุกดาหาร
4. ผู้อานวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร
5. ผู้อานวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
6. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
7. ผกก.10 กองบังคับการตารวจน้า
8. หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
9. หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
10. หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
11. โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
12. ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
13. รองประธาน ก.ธ.จ.มุกดาหาร
14. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
15. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
16. ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร
17. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
18. ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
19. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มน้าฯ
20. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
21. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
22. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
23. นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
24. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
25. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
26. ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดมุกดาหาร

๕
เริ่มประชุมเวลา

เวลา ๐๙.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานการประชุม
กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

พิธีการก่อนการประชุม
๑. พิ ธี ม อบโล่ ร างวั ล โครงการบ้ า นสวย เมื อ งสุ ข ประจ าปี 2561 ระดั บ จั ง หวั ด
(ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
กรมการปกครอง ได้จัดทาโครงการบ้านสวย เมืองสุข : น้อมราลึกการกาเนิด
สถาบั น กานั น ผู้ ใหญ่ บ้ านของประเทศไทย เพื่ อน้ อมราลึ กถึงพระมหากรุณ าธิคุณ ของ
พระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้ าเจ้าอยู่หั ว รัช กาลที่ 5 ที่ท รงดาริให้ มีตาแหน่ งกานั น
ผู้ใหญ่ บ้ าน ทาหน้ าที่บาบัดทุกข์ บารุงสุข และเป็นการส่ งเสริมกานัน ผู้ ใหญ่ บ้าน และ
คณะกรรมการหมู่บ้ าน (กม.) ให้ เป็ นกลไกส าคัญ ในการขับเคลื่ อนนโยบายของรัฐบาล
กระทรวง กรม จั งหวั ด และอ าเภอ ให้ เกิ ด ผลอย่ า งเป็ น รูป ธรรมในระดั บ พื้ น ที่ ต าบล
หมู่บ้าน สามารถเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
และสร้ า งความยั่ ง ยื น ในการด าเนิ น งาน รวมทั้ ง เพื่ อ สร้ า งแรงจู ง ใจและขวั ญ ก าลั ง ใจ
ในการปฏิบั ติงานให้ กับหมู่บ้านที่มีผลการดาเนินงานโดดเด่น ได้มีความภาคภูมิใจและ
นาไปสู่การพัฒนางานในหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างของการพัฒนาให้แก่
หมู่บ้านอื่นๆ ต่อไป
กรมการปกครองจึงได้จัดทาโล่รางวัล เพื่อมอบแก่ประธานกรรมการหมู่บ้าน
โดยขอความกรุณาผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มอบให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด
ในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด เพื่อเป็นเกียรติแก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัล
ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข ประจาปี 2511 ระดับจังหวัด
ในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กรุณาให้เกียรติมอบโล่
รางวัลโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจาปี 2511 ให้แก่ประธาน
กรรมการหมู่บ้าน ที่ได้รับรางวัลฯ โดยเรียงตามลาดับ ดังนี้
1. รางวั ล ชนะเลิ ศ ได้ แ ก่ บ้ า นแวงใหม่ หมู่ ที่ 8 ต าบลหนองสู ง ใต้ อ าเภอ
หนองสูง
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ บ้านบาก หมู่ที่ 1 ตาบลคาบก อาเภอ
คาชะอี
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 10 ตาบลนาอุดม
อาเภอนิคมคาสร้อย
2. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ สานักทะเบียนดีเด่น ประจาปี 2561
(ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ด้ ว ยกรมการปกครอง ได้ จัด ท าโครงการคั ด เลื อ กส านั ก ทะเบี ย นดี เด่ น และ
โครงการคั ด เลื อ กบุ ค ลากรดี เ ด่ น ทางการทะเบี ย น ประจ าปี พ.ศ. 2511 โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สานักทะเบียนต่างๆ ได้มีการตื่นตัวและยกระดับมาตรฐานของการ
พัฒ นาการให้ บ ริการด้านทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชนให้ มีประสิ ทธิภ าพ เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้รับบริการและเป็นต้นแบบหรือตัวอย่างที่ดีแก่สานักทะเบียน
อื่นๆ
สาหรับ ปี พ.ศ. 2511 กรมการปกครอง ได้พิจารณาคัดเลื อกสานักทะเบียน
ที่ ส มควรได้รั บ รางวัล ชนะเลิ ศ รองชนะเลิ ศ และรางวั ล ชมเชย รวมทั้ งบุ ค ลากรดี เด่ น

๖
ทางการทะเบี ย น เสร็จเรียบร้อยแล้ ว ส าหรับ จังหวัดมุกดาหาร ส านั กทะเบี ยนอาเภอ
นิคมคาสร้อย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสานักทะเบี ยนอาเภอ จานวนราษฎรไม่เกิน
50,000 คน
ในโอกาสนี้ จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ า นผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ให้ เกี ย รติ
มอบใบประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และเข็มเชิดชูเกียรติ
ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
1. นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอาเภอนิคมคาสร้อย / นายทะเบียนอาเภอ
2. นางสาวศศิธร อัสสะภัย ปลัดอาเภอ (เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติการ)
3. พิ ธี ม อบเกีย รติ บั ต รผู้ได้ รั บ คัด เลื อกเป็ น “เด็ก ประพฤติ ดี มี ค่ านิ ย ม” (ส านั ก งาน
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม โดยสานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดโครงการ
เด็ ก ประพฤติ ดี มี ค่ า นิ ย ม ภายใต้ โ ครงการศึ ก ษาเรี ย นรู้ ก ารอนุ รั ก ษ์ แ ละสื บ ทอดงาน
ศิ ล ปวัฒ นธรรมตามแนวพระราชด ารัส สมเด็ จ พระนางเจ้ าสิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
ในพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ นทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ตร ให้ แ ก่เด็ก และ
เยาวชน ประจ าปี ๒๕๖๒ เพื่ อ น าเด็ ก ประพฤติ ดี มี ค่ า นิ ย มเข้ า รั บ เกี ย รติ บั ต รจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กที่มีความประพฤติดีมีค่านิยมในการดาเนินชีวิต
อีกทั้งเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและปรับกระบวนความคิดให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของ
การมีคุณธรรมจริยธรรม และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของกระทรวง
วัฒ นธรรมผ่านโครงการคัดเลือกเด็กประพฤติดีมีค่านิยม เพื่อเป็นขวัญ กาลังใจสาหรับ
ผู้ได้รับ การคัดเลือกเด็กประพฤติดีมีค่านิยม ขอเรียนเชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ได้มอบเกียรติบัตรให้ผู้ได้รับการคัดเลือก คือ นางสาวทัศวรรณ มหาวงค์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๕ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ตาบลหนองสูงใต้ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
4. พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (สานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร)
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้จัดทาโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เพื่อให้เป็นองค์กรภาคประชาชนที่มีบทบาทหน้าที่
ในการเฝ้ าระวังป้ องกัน และแก้ไขปัญ หาครอบครัว ในชุมชน และสร้างโอกาสให้ ชุมชน
ได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันครอบครัวที่จะนาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน จังหวัดมุกดาหารมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ทั้งสิ้ น 51 ศูนย์ ครอบคลุมพื้นที่ 52 ตาบล และได้จัดทา
มาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ๕ ด้าน ประกอบด้วยมาตรฐานที่ 1 การสร้าง
เครื อ ข่ า ยเฝ้ า ระวั ง แก้ ไขปั ญ หาครอบครั ว มาตรฐานที่ 2 การจั ด กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม
ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว มาตรฐานที่ 3 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้าน
ครอบครัว มาตรฐานที่ 4 การถ่ายทอดความรู้ด้านครอบครัว มาตรฐานที่ 5 การประสาน
ความร่วมมือระหว่าง ศพค.กับหน่วยงานอื่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2510 กรมกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัวได้มอบเกียรติบั ตรให้แก่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานระดับดีเด่น จานวน 1 ศูนย์ และผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี จานวน 8
ศูนย์ รวม ๑๔ ศูนย์

๗
ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ให้เกียรติมอบ
เกียรติบัตรให้แก่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จานวน 14 ศูนย์
ดังนี้
ระดับดีเด่น
1. ศพค.ตาบลป่าไร่
2. ศพค.ตาบลหนองบัว
3. ศพค.เทศบาลตาบลนากอก
4. ศพค.ตาบลนาอุดม
5. ศพค.ตาบลนาโสก
6. ศพค.ตาบลบ้านโคก
ระดับดี
1. ศพค.ตาบลคาชะอี
2. ศพค.ตาบลบางทรายน้อย
3. ศพค.ตาบลชะโนด
4. ศพค.ตาบลโนนยาง
5. ศพค.เทศบาลตาบลหนองแคน
6. ศพค.ตาบลนิคมคาสร้อย
7. ศพค.เทศบาลตาบลดงเย็น
8. ศพค.เทศบาลตาบลคาอาฮวน
5. พิธีมอบรางวัลการประกวดร้านนิทรรศการและผลงานของส่วนราชการ/หน่วยงาน
งานกาชาดและงานของดี จังหวัดมุกดาหาร ประจาปี 2562 (สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่ จั งหวั ด มุ ก ดาหาร ได้ จั ด งานกาชาดและงานของดี จั งหวั ด มุ ก ดาหาร
ประจาปี ๒๕12 ขึ้น ระหว่างวันที่ 7 - ๑5 มกราคม ๒๕12 ณ บริเวณสนามหน้าศาลา
กลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมีการประกวดร้านนิทรรศการและผลงานของส่วนราชการ
หน่วยงานจังหวัด/อาเภอ ที่ร่วมแสดงผลงานออกร้านนิทรรศการ ซึ่งกาหนดให้มีรางวัล
การประกวด แยกเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทส่วนราชการหน่วยงานระดับจังหวัด และ
ประเภทส่ ว นราชการหน่ ว ยงานระดั บ อ าเภอ บั ด นี้ ค ณะกรรมการการประกวด
ได้ดาเนินการตัดสินการประกวดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เพื่อเป็นขวัญกาลังใจแก่ส่วนราชการ/อาเภอผู้ได้รับรางวัล จึงขอเรียนเชิญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กรุณาเป็นประธานมอบเงินรางวัลพร้อมใบเกียรติบัตร
และให้โอวาทแก่ผู้ชนะการประกวด ตามลาดับดังต่อไปนี้
รางวัล การประกวดร้านนิ ทรรศการ ผลงานของส่ ว นราชการ/หน่ วยงาน
(จังหวัด)
๑) รางวัล ชนะเลิ ศ เงินสด 10,000 บาทพร้อมเกียรติบั ตร ได้แ ก่ ร้าน
นิทรรศการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
2) รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินสด 7,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
ได้แก่ ร้านนิทรรศการสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
๓) รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินสด 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
ได้แก่ ร้านนิทรรศการสานักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร

๘
4) รางวัลชมเชย เงินสด 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร จานวน 2 รางวัล
ได้แก่
- ร้านนิทรรศการหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ร้านนิทรรศการสานั กงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร
รางวัล การประกวดร้านนิ ท รรศการ ผลงานของส่ ว นราชการ/หน่ ว ยงาน
(อาเภอ)
1) รางวัล ชนะเลิ ศ เงิน สด 10,000 บาทพร้อ มเกี ย รติ บั ต ร ได้ แ ก่ ร้า น
นิทรรศการอาเภอหนองสูง
2) รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินสด 7,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
ได้แก่ ร้านนิทรรศการอาเภอนิคมคาสร้อย
3) รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินสด 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
ได้แก่ ร้านนิทรรศการอาเภอเมืองมุกดาหาร
4) รางวัลชมเชย เงินสด 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร จานวน 2 รางวัล
ได้แก่
- ร้านนิทรรศการอาเภอดอนตาล
- ร้านนิทรรศการอาเภอดงหลวง
6. พิ ธี ม อบเงิ น รายได้ จ ากการแข่ ง ขั น กี ฬ ากอล์ ฟ การกุ ศ ลเชื่ อ มสามั ค คี จั ง หวั ด
มุ ก ดาหาร ครั้ ง ที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 (ส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่ จั ง หวั ด มุ ก ดาหารได้ แ ต่ ง ตั้ งคณะกรรมการจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ ากอล์ ฟ
การกุศลเชื่อมความสามัคคี จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ทาการ
จั ด การแข่ งขั น กี ฬ ากอล์ ฟ การกุ ศ ลเชื่อ มความสามั ค คี เมื่ อ วัน อาทิ ต ย์ ที่ ๒๐ มกราคม
๒๕๖๒ ณ สนามกอล์ฟมิ่งเมือง จังหวัดอานาจเจริญ นั้น
บัดนี้ การจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟโดยการร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน
แบบประชารัฐ ได้สาเร็จเสร็จสิ้นลงด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้แล้ว
ปรากฏรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
๒.๑ นักกอล์ฟสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประเภททีม จานวน ๒๒ ทีม และสมัคร
เข้าร่วมการแข่งขันประเภทบุคคลอย่างเดียว จานวน ๒๗ คน รวมแล้วมีนักกอล์ฟสมัคร
เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จานวน ๙๓ คน นักกอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขันในวันแข่งขันทั้งสิ้น
จานวน ๘๗ คน
๒.2 ถ้วยรางวัลได้รับความอนุเคราะห์ จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
นายกเหล่ ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ผู้พิพ ากษาหั วหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร รองผู้ว่า
ราชการจั งหวัด มุก ดาหาร ตลอดจนท่ านผู้ มี เกีย รติ จานวน ๑๒ ท่ าน รวมถ้ ว ยรางวั ล
จานวน ๑๘ ใบ
๒.3 ผู้ ส นั บ สนุ น ของรางวัล จับ สลาก รางวัล พิ เศษและบริจาคเงิน สนั บ สนุ น
การจัดการแข่งขัน จานวน 17 ราย
๒.4 สรุปเงินหลังหักค่าใช้จ่าย 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๙
ลาดับ นี้ ใคร่ขอเรียนเชิญ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้กรุณ าเป็นสั กขี
พยาน และขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายศุภกร มูลสุวรรณ)
ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ให้เกียรติมอบเงินรายได้จากการแข่งขัน ดังนี้
1. เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร จานวน 150,000 บาท
2. ชมรมกอล์ฟมุกดาหาร (นายยุทธศิลป์ โคตรรักษา) จานวน 50,000 บาท
7. พิ ธี ม อบเงิ น รายได้ จ ากการเดิ น แบบผ้ า ไทยและผ้ า พื้ น เมื อ งจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
(สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่ จั ง หวั ด มุ ก ดาหารได้ จั ด งานเดิ น แบบผ้ า ไหมและผ้ า พื้ น เมื อ งจั ง หวั ด
มุกดาหาร ประจาปี ๒๕๖2 ขึ้น ในวันจันทร์ที่ ๑4 มกราคม ๒๕๖2 เพื่อเป็นการส่งเสริม
และอนุรักษ์ภูมิปัญญาการผลิตผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองของจังหวั ดมุกดาหาร รวมทั้งเพื่อ
สร้ า งความรั ก ความสมั ค รสมาน สามั ค คี ในหมู่ ข้ า ราชการพ่ อ ค้ า ประชาชน และ
ภาคเอกชน นั้น
บัดนี้ การจัดงานเดินแบบผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองจังหวัดมุกดาหารได้ดาเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. มีผู้สนใจลงทะเบียนเดินแบบ จานวน 248 คน
๒. จาหน่ายโต๊ะพาแลงให้ผู้มาร่วมงานเดินแบบฯ ได้ จานวน 178 โต๊ะ
3. สรุ ป ด้ า นการเงิ น รายรั บ 914,๕๐๐ บาท รายจ่ า ย 112,45๐ บาท
คงเหลือรายได้สุทธิ เป็นเงิน 302,050 บาท (สามแสนสองพันห้าสิบบาทถ้วน)
ในลาดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านผู้ว่ าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นผู้แทนจังหวัด
มุกดาหารมอบเงิน รายได้จากการจัดงานเดินแบบผ้ าไหมผ้ าพื้นเมืองจังหวัดมุ กดาหาร
ประจาปี ๒๕๖๒ ให้แก่สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ข้อราชการสาคัญที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธาน

(1) การปฏิ บั ติ ตั ว ของข้ าราชการ บุ ค คลากรของรัฐ ขอเน้ น ย้ าให้ ทุ ก ส่ ว นราชการ
แจ้งบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตามระเบียบราชการ รวมถึงการแต่งกายขอให้ถูกระเบียบ
วินั ย และส าหรับ การเข้าร่ว มงานรัฐพิ ธี ขอให้ หั ว หน้าส่ วนราชการพิ จารณาเข้าร่วมด้ว ย
ตนเอง หากติดราชการหรือภารกิจขอให้พิจารณามอบหมายผู้มีตาแหน่งรองลงไปตามลาดับ
(2) การเลือกตั้งในปี2512 ขอให้ข้าราชการทุกท่านเข้าใจบทบาท และหน้าที่ของตน
วางตัวเป็นกลาง รวมถึงเน้นย้าข้าราชการให้ระมัดระวังในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้วย
(3) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ขณะนี้ได้มอบหมายให้สานักงาน
ประชาสั ม พั น ธ์ จั ง หวั ด ด าเนิ น การตั้ ง ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารข่ า ว เพื่ อ ส่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารของ
ทางราชการให้ประชาชนได้รับทราบอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
(4) การตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในพื้นที่จังหวัด
มุ ก ดาหาร วั น ที่ 1 กุ ม ภาพั น ธ์ 2512 ณ สหกรณ์ ก ารเกษตรโคขุ น หนองสู ง และ
หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านภู ตาบลบ้านเป้า อาเภอหนองสูง

๑๐

มติที่ประชุม

(5) ขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนการจัดหารายได้
ช่วยเหลื อกิ จ การกาชาดของส านักงานเหล่ ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และขอฝากให้ ทุ ก
หน่วยงานช่วยประชาสัมพันธ์การออกรับบริจาคโลหิต ของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
มุกดาหารด้วย เพื่อโรงพยาบาลจะได้มีเลือดเพียงพอในการช่วยเหลือประชาชน
รับทราบ
1.2 การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดมุกดาหาร
(1) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายไปดารงตาแหน่งจังหวัดอื่น

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 นายอนุรัตน์ ธรรมประจาจิต
2

นางสาวจริญญา วันทาวงศ์

3.

นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์

ตาแหน่งเดิม
หั ว ห น้ า ส า นั ก ง า น จั ง ห วั ด
มุกดาหาร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดมุกดาหาร
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร

ตาแหน่งใหม่
หั ว หน้ า ส านั ก งานจั ง หวั ด
ศรีสะเกษ
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์
เด็ ก ช าย บ้ าน บ างล ะมุ ง
จังหวัดชลบุรี
ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย

(2) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 นายบุญเรือง เมฆฉิม
2

นายปรีชา เจริญทรง

3

นายสมยศ กันแตง

4

นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม

5

นางสาวพิมพ์ประไพ พูลทรัพย์

1

นางมยุรี อึ้งตระกูล

7

นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย

มติที่ประชุม
มติที่ประชุม

ตาแหน่งเดิม
หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร

ตาแหน่งใหม่
หั ว หน้ า ส านั ก งานจั ง หวั ด
มุกดาหาร
นักวิชาการคลังชานาญการพิเศษ คลังจังหวัดมุกดาหาร
สานักงานคลังจังหวัดราชบุรี
นายด่านศุลกากร
นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
นครศรีธรรมราช
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
มุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชี
หัวหน้าสานักงานตรวจ
สหกรณ์อุบลราชธานี
บัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการ หัวหน้าบ้านพักเด็กและ
ส ถ า น ส ง เค ร า ะ ห์ เด็ ก บ้ า น ครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
แคนทอง จังหวัดขอนแก่น
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ด ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและ
พันธุ์พืชขอนแก่น
พัฒนาการเกษตรมุกดาหาร

รับทราบ
๑.3 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕62 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

๑๑
ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

หน.สนจ.

มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 12/๒๕61 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม ๒๕61
รายงานการประชุ ม มี จ านวน 11 หน้ า ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ เผยแพร่ ร ายงาน
การประชุมในเว็บไซต์จังหวัด www.mukdahan.go.th และแจ้งส่วนราชการหน่วยงาน
ตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 12/๒๕61 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม ๒๕61
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) แนวทางการปฏิ บั ติ เรื่ อ งฎี ก าขอพระราชทานความเป็ น ธรรม และฎี ก า
ขอพระราชทานความช่วยเหลือ (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
ด้ว ยกระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางการปฏิ บั ติเรื่อ งฎี กาขอพระราชทาน
ความเป็นธรรม และฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ ดังนี้
1. ให้ ถื อ ว่ า ประเด็ น เรื่ อ งฎี ก าขอพระราชทานความเป็ น ธรรม และฎี ก า
ขอพระราชทานความช่วยเหลือเป็นเรื่องที่สาคัญเร่งด่วนที่หน่วยงานจะต้องรับทราบ และ
นาไปเป็นแนวทางในการดาเนินการ ได้แก่
(1) ความเร่งด่วนเกี่ยวกับความเดือดร้อน หรือความกดดัน และผลเสีย
ที่จะเกิดขึ้นหากไม่แก้ไข
(2) ความถูกต้องเป็นธรรมจะต้องให้มี
(3) อะไรที่ช่วยได้ ทาให้เกิดความถูกต้อง หรือเกิดผลดี
(4) อะไรจริง ไม่จริง หรือฎีกาที่ไม่ชอบด้วยเหตุผล
(5) ลาดับความเร่งด่วนและประเภทให้ดี
2. การายงานผลการดาเนินงาน ขอให้ความสาคัญในประเด็นดังต่อไปนี้
(1) ขอให้ ส่ ว นราชการแจ้ งผลการพิ จารณาการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
การตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง และพฤติ ก รรมของผู้ ฎี ก าตามความเป็ น จริ ง และรวดเร็ ว
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
(2) หากมี ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมผู้ ฎี ก า เช่ น เป็ น กลุ่ ม แกนน า
แสวงหาประโยชน์ จ ากการถวายฎี ก า หรือ พฤติ กรรมที่ ไม่ เหมาะสมอื่ น ให้ แจ้ งข้ อมู ล
ดังกล่าวประกอบด้วย
(3) บู รณาการความร่ว มมื อ ในการประสานการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ผู้ฎีกาด้านอื่นๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เช่น การประสานกับยุติธรรมจังหวัด เป็นต้น
3. ให้รายงานผลการดาเนินการ การรายงานถึงปัญหา อุปสรรค หรือเหตุที่
ไม่ ส ามารถแก้ ไขปั ญ หาให้ กั บ ราษฎรได้ รวมทั้ ง ข้ อ เสน อแนะที่ เป็ น แนวทางการให้
ความช่วยเหลือผู้ทูลเกล้าถวายฎีกาให้จังหวัดมุกดาหารทราบ
ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหารได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.1/ว 375 ลงวันที่
15 มกราคม 2512 แจ้งส่วนราชการทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้ว
รับทราบ

๑๒

ผอ.กกต.

มติที่ประชุม

(2) การเลื อกตั้ งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร พ.ศ. 2562 (ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป
พ.ศ.2512 และคณ ะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได้ มี ม ติ ก าหนดให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง ฯ
ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2512 โดยกาหนดให้รับสมัครผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2512 เวลา 08.30 น. ถึง
11.30 น. ณ หอประชุมอาเภอเมืองมุกดาหาร ผู้มิสิทธิลงคะแนนสามารถลงทะเบียนใช้
สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกอาณาจักร ล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง และล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง
ระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2512 โดยมี 3 ช่องทางดังนี้
1. ยื่ น ค าขอต่ อ นายทะเบี ย นอ าเภ อหรื อ นายทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น และ
เอกอัครราชทูต
2. ยื่นทางไปรษณีย์
3. ยื่นคาขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
และสามารถเลื อ กตั้ ง ล่ ว งหน้ านอกอาณาจั กร นอกเขตเลื อ กตั้ง และในเขต
เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2512 เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. สาหรับ
จังหวัดมุกดาหาร มี 2 เขตเลื อกตั้ ง ประกอบด้วย เขตเลื อกตั้งที่ 1 ได้แก่ อาเภอเมือง
มุกดาหาร (ยกเว้นตาบลนาโสก ตาบลผึ่งแดด และตาบลดงมอน) อาเภอดอนตาลทุกตาบล
และอาเภอหว้านใหญ่ ทุกตาบล เขตเลื อกตั้งที่ 2 ได้แก่ อาเภอเมืองมุกดาหาร (เฉพาะ
ต าบลนาโสก ต าบลผึ่ งแดด และต าบลดงมอน) อ าเภอค าชะอี ทุ ก ต าบล อ าเภอนิ ค ม
คาสร้อยทุกตาบล อาเภอดงหลวงทุกตาบล และอาเภอหนองสูงทุกตาบล
รับทราบ
(3) รายงานผลการใช้ จ่ ายเงิ นงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)

คลังจังหวัด

รายการ
งบประจา
งบลงทุน
รวม

1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2512
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
ลาดับการ
เป้าหมาย
สูง/ต่า
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2562
เบิกจ่าย
เบิกจ่าย
เป้าหมาย
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ (ประเทศ) ณ เดือนม.ค.62
609.48
315.90 51.83
43.00
8.83
15
1,253.75
112.71
8.99
28.33
-19.34
73
1,863.23
428.61 23.00
39.33
-11.33
60

๑๓

รายการ
งบดาเนินงาน

2. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2512
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
ลาดับการ
เป้าหมาย
สูง/ต่า
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2562
เบิกจ่าย
เบิกจ่าย
เป้าหมาย
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ (ประเทศ) ณ เดือนม.ค.62
43.00
-21.37
40.91
8.85
21.63
8

งบลงทุน

111.11

0.92

0.55

33

28.33

-27.78

รวม

207.52

9.77

4.71

30

39.33

-34.62

มติที่ประชุม

รับทราบ
(4) การดาเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)

คลังจังหวัด
ลาดับ

อาเภอ

จานวนบัตร

ส่งมอบบัตร
ให้กับผู้มีสิทธิ์ (ใบ)

คิดเป็น
ร้อยละ

คงเหลือ

คิดเป็น
ร้อยละ

1

เมืองมุกดาหาร

6,498

6,151

94.66

347

5.34

2

คาชะอี

2,771

2,643

95.38

128

4.12

3

ดอนตาล

2,116

2,078

98.20

38

1.80

4

นิคมคาสร้อย

2,358

2,336

99.07

22

0.93

5

ดงหลวง

2,048

2,029

99.07

19

0.93

6

หว้านใหญ่

1,260

1,238

98.25

22

1.75

7

หนองสูง

1,203

1,196

99.42

7

0.58

รวม

18,254

17,671

96.81

583

3.19

มติที่ประชุม

รับทราบ
3.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
(1) การทาประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ของรถส่วนราชการ (สานักงานขนส่ง
จังหวัดมุกดาหาร)

ขนส่งจังหวัด

เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2512 ที่ผ่านมาได้เกิดอุบัติเหตุระหว่าง
รถยนต์ ข องส่ ว นราชการและรถจั ก รยานยนต์ ข องประชาชน เป็ น เหตุ ใ ห้ ผู้ ขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์ต้องสูญเสียอวัยวะที่สาคัญ (ขา 1 ข้าง) จากการตรวจสอบรายละเอียด
เกี่ยวกับการทาประกันภัยรถภาคบังคับหรือที่เรียกว่า “ประกันตาม พ.ร.บ.” นั้นไม่ปรากฏ
ว่ารถทั้งสองคันซึ่งเป็นคู่กรณีกันได้ทาประกันภัยภาคบังคับแต่อย่างใด การที่ส่วนราชการ
ไม่ได้ทาประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) นั้น อาจเกิดจากความไม่เข้าใจของส่ วนราชการ
หรือข้อจากัดด้านงบประมาณ เป็นต้นเหตุให้รถของส่วนราชการที่เกิดอุบัติเหตุไปก่อความ
เสี ย หายแก่ ร่ า งกายและหรื อ ชี วิ ต ของผู้ อื่ น จะมี ผ ลให้ ส่ ว นราชการและผู้ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด

๑๔

มติที่ประชุม

ความเสี ย หาย ถู ก เรี ย กร้ อ งสิ ท ธิ ต่ า ง ๆ ตามมาในภายหลั ง ส านั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด
มุกดาหารจึงขอความร่วมมือจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงาน
ธุร การขององค์ ก รที่ จั ด ตั้ งขึ้ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ และหน่ ว ยงานธุร การที่ เป็ น อิ ส ระของ
องค์กรใดๆ ที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ ควรที่จะจัดทาประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) โดยถือ
ปฏิ บั ติ ต ามมติ ค ณะรัฐ มนตรีเมื่ อ วั น ที่ 3 พฤษภาคม 2548 และวัน ที่ 21 มิ ถุ น ายน
2548 ตามหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.1/ว.349 ลงวันที่ 8 กันยายน
2548 ทั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเสี ยชีวิต บาดเจ็บ
หรือทุพพลภาพของผู้ใช้รถใช้ถนน
รับทราบ
๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)

(1) งานประเพณีบูรไฮ ไทโซ่ดงหลวง ประจาปี 2562 (ที่ทาการปกครองอาเภอ
ดงหลวง)
นายอาเภอดงหลวง
ประเพณีบรูไฮ ไทโซ่ดงหลวง คือ บุญไขประตูเล้าข้าวที่ชาวโซ่ดงหลวงได้กระทา
สื บ มาจนเป็ น จารี ต ประเพณี โดยก าหนดเอาวัน ทางจัน ทรคติ คื อ ขึ้ น สามค่ าเดื อนสาม
คนเฒ่าคนแก่ผู้อาวุโสในชนเผ่าจะเฝ้าสังเกตเสียงฟ้าร้อง ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการไขประตูฝน
บนเมืองแถน (ฟ้า) ว่าจะได้ยินเสียงร้องมาจากทิศใด ในจานวน 8 ทิศ คือ ทิศอุดรอีสาน
บูรพา อาคเนย์ ทักษิณ หรดี ปัจจิม พายัพ ซึ่งจะมีตาราทานายฝนที่จะตกลงในเมืองมนุษย์
สาหรับปีนั้นว่าจะมากน้อยพืชพันธ์ธัญญาหารผลาหาญอุดมสมบูรณ์เพียงใด เช่นถ้าตกทิศ
บูรพา มีครุฑเป็นสัตว์ประจาทิศ เป็นทิศประตูน้า ถ้าฟ้าร้องทางทิศนี้ ฝนฟ้าจะดี ข้าวกล้า
จะเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์ ผู้คนจะมีความสุข มีกาลังศรัทธาในการทาบุญทาทานเป็น
อย่างยิ่งจากความเชื่อถือดังกล่าวและเกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่ตรงกับคาทานายไว้
จึงกลายเป็นจารีตประเพณีที่ปฏิบัติสืบมา
ส าหรั บ ปี นี้ อ าเภอดงหลวงก าหนดจั ด งานระหว่างวั น ที่ 5 - 8 กุ ม ภาพั น ธ์
2512 ณ ลานหน้ าที่ ว่ าการอ าเภอดงหลวง และมี พิ ธี เปิ ด งานในวัน ที่ 7 กุ ม ภาพั น ธ์
2512
มติที่ประชุม
รับทราบ
(2) โครงการจั ด งานสั ป ดาห์ ส่ ง เสริ ม พระพุ ท ธศาสนา เนื่ อ งในเทศกาลวั น
มาฆบูชา ประจาปี ๒๕๖๒ และงานบุญข้าวยาคู บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ประจาปี
2562 (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
วัฒนธรรมจังหวัด

มติที่ประชุม

จั ง หวั ด มุ ก ดาหารก าหนดจั ด งานบุ ญ ข้ า วยาคู บู ช าพระบรมสารี ริ ก ธาตุ
ประจาปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ วัดป่าศิลาวิเวก ตาบลมุกดาหาร
อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่อง
ในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจาปี ๒๕๖๒ ในวันอังคาร ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ วัดศรี
บุญเรือง ตาบลศรีบุญเรือง อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จึงขอเชิญชวนและ
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านเข้าร่วมงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
รับทราบ

๑๕
(3) แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัด
สะอาด” (สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร)
ท้องถิ่นจังหวัด
สานั กงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารขอรายงานผลการ
ดาเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดมุกดาหาร ดังนี้
1. แนวทางการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 10 วัน “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อ
ขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2512
ผลการด าเนิ น โครงการ : จั งหวัด มุ ก ดาหารได้ มี ก ารจัด กิ จกรรม 10 วัน แยกก่ อ นทิ้ ง
จังหวัดมุกดาหาร พร้อมส่วนกลาง ในวันที่ 9 มกราคม 2512 โดยมีส่วนราชการกว่า 85
หน่วยงาน จานวน 800 คน เข้าร่วมกิจกรรม และมีการจัดพิธีลงนาม MOU การบริหาร
จั ดการขยะขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ในพื้ นที่ จั งหวัดมุ กดาหารขึ้น ในวัน ที่ 17
มกราคม 2512
2. โครงการ “ทาถังขยะเปียกเพิ่มมูลค่าขยะ” จังหวัดมุกดาหาร
ผลการดาเนินโครงการ : จังหวัดมุกดาหารมีการจัดทารูปแบบการรายงานการจัดทาถัง
ขยะเปี ย กเพิ่ ม มู ล ค่ าขยะผ่ า นการแชร์ Location จุ ด ท าถั งขยะเปี ย ก เพื่ อ น าไปจั ด ท า
ฐานข้อมูลแผนที่ถังขยะเปียกจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งปัจจุบันมีส่วนราชการและข้าราชการเข้า
ร่วมโครงการจานวน 450 คน และอยู่ระหว่างการนาเข้าข้อมูล จานวน 100 คน
3. โครงการ “มุกดาหารเมืองสะอาด”
ผลการด าเนิ น โครงการ : จั งหวั ด มุ ก ดาหารได้ ส่ ง หนั ง สื อ การสมั ค รเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
“มุกดาหารเมืองสะอาด” โดยให้ ส่วนราชการ หน่วยงาน ที่สนใจเข้าร่วมสมัครเข้าร่วม
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2511 ปัจจุบันมีหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการจานวน
110 แห่ง ซึ่งสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารได้ดาเนินการจัดส่ง
ตัวชี้วัดในการตรวจประเมิน และจับคู่ไขว้ตรวจระหว่างหน่วยงาน โดยจะดาเนินการตรวจ
ประเมินตามลาดับต่อไป
4. โครงการ “หิ้วถุงผ้า นุ่งผ้าไทย ถือปิ่นโต” จังหวัดมุกดาหาร
ผลการดาเนินโครงการ : จังหวัดมุกดาหารมีการรณรงค์และแจ้งส่วนราชการในการเข้า
ร่ว มกิ จ กรรมตามโครงการ“หิ้ ว ถุงผ้ า นุ่ งผ้ า ไทย ถือ ปิ่ น โต” จังหวัดมุ ก ดาหาร และให้
รายงานผลการดาเนินการทุ กวันที่ 5 ของเดือน โดยมี ส่ ว นราชการ หน่วยงานเข้าร่ว ม
กิจกรรมในเดือนธันวาคม 2511 ทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน จานวน 1,179 คน
5. โครงการ “Big Cleaning Day” จังหวัดมุกดาหาร
ผลการดาเนินโครงการ : จังหวัดมุกดาหารมีการรณรงค์และแจ้งส่วนราชการในการเข้า
ร่วมกิจกรรมตามโครงการ“Big Cleaning Day” จังหวัดมุกดาหาร และให้รายงานผลการ
ดาเนินการทุกวันที่ 5 ของเดือน โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม 10 วัน
แยกก่อ นทิ้ ง พร้ อมการาความสะอาดหน่ว ยงานของตนเอง ในเดือนวัน ที่ 9 มกราคม
2512 ทั้งสิ้น 85 หน่วยงาน จานวน 800 คน เข้าร่วมกิจกรรม
มติที่ประชุม รับทราบ

๑๖

มติที่ประชุม

(4) ข้อมูลสถิติที่สาคัญเพื่อการพัฒนา (สานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร)
สานั กงานสถิติจังหวัดมุกดาหารขอนาเสนอข้อมูลสถิติที่ส าคัญเพื่อการพัฒนา
จังหวัด คือ สรุปผลการสารวจภาวะการทางานของประชากร ไตรมาส 4/2511 จังหวัด
มุกดาหาร และสรุปผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้มารับบริการตามโครงการ
“หน่วยบ าบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ ประชาชน” ประจาเดือน มกราคม 2512
(ณ โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดงราษฎร์สงเคราะห์ หมู่ที่ 2 ตาบลน้าเที่ยง อาเภอคาชะอี
จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

มติที่ประชุม

๓.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) สรุ ป ประเด็ น จากรายการ “ศาสตร์ พ ระราชา สู่ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ”
ประจาเดือนมกราคม 2512 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(2) สรุ ป มติ ค ณะรัฐ มนตรี ประจ าเดื อ นมกราคม 2512 (ส านั ก งานจั งหวั ด
มุกดาหาร)
(3) สรุป ผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี (พอ.สว.) และการดาเนินโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้าง
รอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 4 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2512 (ที่ทาการ
ปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
(4) ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนธันวาคม 2511 (สานักงาน
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(5) สรุ ป สภาวะการค้ า ชายแดนไทยกั บ สปป.ลาว ด้ า นจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ประจาเดือนธันวาคม 2511 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(1) รายงานภาวะเศรษฐกิ จการคลั งจังหวัดมุ 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 2511/2512
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(8) ผลการด าเนิ น งานธนาคารขยะรี ไซเคิ ล ของศาลากลางจั งหวัด มุ ก ดาหาร
(สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร)
(9) สรุ ป รายงานสถิติ ก ารเกิด อุบั ติ เหตุ ท างถนน ประจ าเดือ นธัน วาคม 2511
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

สถิติจังหวัด

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี -

๑๗
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
5.1 ปฏิทินงานสาคัญประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ประธาน
ที่
1
2
3

4

5

วัน/เดือน/ปี
ชื่องาน
2 กุมภาพันธ์ 2512 งานบุญข้าวยาคู บูชาพระบรมสารีริกธาตุ
เวลา 08.00 น.
5 - 8 กุมภาพันธ์
2512

สถานที่
วั ด ป่ า ศิ ล า วิ เว ก ต า บ ล
มุ ก ด าห าร อ าเภ อ เมื อ ง
มุกดาหาร
งานประเพณี บรูไฮไทโซ่ดงหลวง ประจาปี ลานหน้ า ที่ ว่ า การอ าเภ อ
2512
ดงหลวง

19 กุมภาพันธ์ 2512 วันมาฆบูชา
เวลา 07.09 น.
- พิธีบาเพ็ญกุศล ตักบาตร
เวลา 19.09 น.
- พิ ธี ท าวั ต รเย็ น ฟั ง พระธรรมเทศนา
และเวียนเทียน
22 กุมภาพันธ์ 2512 - ออกหน่ ว ยบริ ก ารเคลื่ อ นที่ “หน่ ว ย
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
5/2512
- ออกหน่ ว ยแพทย์ เ คลื่ อ นที่ พอ.สว.
พื้นที่อาเภอหว้านใหญ่

วั ด ศ รี บุ ญ เรื อ ง ต า บ ล
มุ ก ด าห าร อ าเภ อ เมื อ ง
มุกดาหาร
ลานพญ าศรี ภุ ชงค์ มุ กดา
นาคราช หมู่10 ตาบลป่งขาม
อาเภอหว้านใหญ่

หน่วยงาน
สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด
ที่ทาการปกครอง
อาเภอดงหลวง
สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด
- ที่ ท าการปกครอง
จังหวัดมุกดาหาร

- ส า นั ก ง า น
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด
มุกดาหาร
28 กุมภาพันธ์ 2512 พิ ธี เจริ ญพระพุ ทธมนต์ เฉลิ มพระเกี ยรติ วั ด แ จ้ ง อ า เ ภ อ เ มื อ ง สานักงาน
เวลา 11.00 น.
สมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั วมหาวชิ ราลงกรณ มุกดาหาร
พระพุทธศาสนา
บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้า
จังหวัด
สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี นาถ ในรั ชกาล ที่ ๙
ประจาปีงบประมาณ ๒๕12
มติที่ประชุม

รับทราบ

มติที่ประชุม

5.2 กาหนดการประชุม กรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหารครั้งที่ 1/๒๕62
กาหนดการประชุม กรมการจังหวัด มุก ดาหาร และหั ว หน้ าส่ ว นราชการประจ า
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/๒๕12 วันพุ ธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2512 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑2.๐๐ น.

หน.สนจ.

ลงชื่อ

ธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี
(นางสาวธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี)
นักวิเทศสัมพันธ์
ผู้จดรายงานการประชุม

