รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 2/๒๕62
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายชยันต์ ศิริมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายศุภกร มูลสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
4. นายสุวิทย์ จันทร์หวร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
5. นายอนันต์ศักดิ์ อบแสงทอง
แทน อัยการจังหวัดมุกดาหาร
6. นายณพร เกิดประดิษฐ์
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
7. นายมนตรี ปฏิปักษ์จานน
แทน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
8. นางลักขณา สกุลลิขเรศสีมา
แทน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
10. นายสันธาน สร้อยสาโรง
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
11. นายบุญเรือง เมฆฉิม
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
11. นายสุรชาติ พรหมดิเรก
แทน พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
12. นางบุษกร วงค์อาพาส
แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
13. นายว่าศักดิ์ เจิมจิระ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
14. นายสัญญ์ธวัชช์ ริว้ เหลือง
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
15. นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
16. นายกนก ศรีวิชัยนันท์
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
17. นายพรชัย พุดซ้อน
นายอาเภอคาชะอี
18. นายยุคล กาญจนศิริพงศ์
นายอาเภอดอนตาล
19. นายขจรศักดิ์ คาปาน
แทน นายอาเภอนิคมคาสร้อย
20. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
นายอาเภอหนองสูง
21. นางสาวบุญเตรียม คาถา
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
22. นายสุรชัย แสนสุข
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
23. นางพรผกา ศิริบุรี
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
24. นางบรรจง บรรจง
แทน จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
25. นายพูนทรัพย์ ศรีไพบูลย์
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
26. นางระพีพรรณ รัตนบริหาร
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
27. นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
28. นายจักราวุธ จุฑาสงฆ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
29. นายบัญชา ผลานุวงษ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
30. นายมานพ ศรีคง
แทน หัวหน้าภาคบริการโลหิตที่ 7 อุบลราชธานี
31. นายปิยพงศ์ นาโสก
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
32. นายวรวุฒิ จันทิ
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 10.2
33. นายอุทิน สุทธิสาร
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
34. นายบรรจง นิลสิทธิ์สถาพร
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
35. นายเกียรติศักดิ์ พุฒพันธุ์
ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดมุกดาหาร
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36. นายปรีชา เจริญทรง
37. นางสาวกัญญา ไชยพิมูล
38. นายพยุง บุญสมสุวรรณ
39. นางสาวกัลยา มาลีหวน
40. นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์
41. นางสาวพีรยา ขุนอ่อน
42. นายนิรัตน์ ปังศรีอุทัย
43. นางสาวจิตรปฏิมา เทียนศรี
44. นายชัชวาล ราชขันธ์
45. พล.ต.ตซอรรคพงศ์ พิมลศิริ
46. พ.ต.ท.สืบพงษ์ วิสูตรธนาวิทย์
47. พ.ต.ต.อัคราเดชน์ ภูพร
48. พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ บารุงสวัสดิ์
49. พ.ต.ท.คุณวุฒิ เมธีพิตตินันท์
50. นายชนะ ส่งเจริญ
51. นายสมบุญ ธัญญาผล
52. นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
53. นายวันชัย ประยงค์หอม
54. นายสุรพงษ์ เล็กศรัณยพงษ์
55. นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม
56. นางกฤษดาพร พิกุลศรี
57. นายพิศิษฐ์ ผลิสินเอี่ยม
58. นางกัญญารัตน์ ไกรสีห์
59. นางเรียบ บริสุทธิ์ซึ้งใจ
60. นายเฉลิมพล เพชรรัตน์
61. นายรุ่งเรือง ลุ้งบ้าน
62. นางสาวฐิติรัตน์ แสนสุข
63. นายพชร โพธิ์กิ่ง
64. นายนภดล คงกฤตยาพันธ์
65. นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญ
66. นายพิทักษ์ เมืองโคตร
67. นายอนันทชัย เสงี่ยมศักดิ์
68. นายไพจิตร ภูสีอ่อน
69. นายวศิน ศุภพิสุทธิ์
70. นางพรชัย ไชยวิเศษ
71. นายณรงค์ โล่คา
72. นายถาวร พลีดี
73. นางสาวเพียงใจ ราชกุล
74. นายทศพล สุวรรณไตรย์
75. นางพัชรพร สุวรรณไตรย์
76. นายชัยกร จันทร์ศรี

คลังจังหวัดมุกดาหาร
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
แทน สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
แทน นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
แทน ผู้จัดการธนาคากรุงไทย สาขามุกดาหาร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
แทน ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
แทน ผกก.10 กองบังคับการตารวจน้า
ผกก.อก.ภ.จว.มห
แทน ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดมุกดาหาร
ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
แทน หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้า จ.มุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทน โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
ผอ.กสทช.เขต 25
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยฯ
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
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77. นายชนินทร์ วงษ์คา
78. นางสาววัชราภรณ์ ผิวขา
79. นายสนอง แสนเสร็จ
80. นางสาวพรทิวา ยืนยง
81. นายเรือง สุพร
82. นายเดช สีหะมงคล
83. นายไกรสร แจ่มหอม
84. นายอนน บุญกระสาน
85. นายวิชัย พลอยกลม
86. นางหริรักษ์ มณีสร้อย
87. นางสาวศรุดา นรสิงห์
88. ร.อ.จารัส บุตรสุรัช
89. ร.อ.ณัฐวุฒิ จ้อยทอง
90. พ.อ.ผดุงศักดิ์ พันธ์วิไล
91. ร.อ.วิโรจน์ ล้วนโค
92. พ.อ.พรเทพ ชิ้นสุวรรณ
93. นายสุพิชัย หล่าสกุล
94. นายทองอินทร์ อันอาน
95. นายสุรพร ผิวงาม
96. นายกานต์ สุวรรณพันธ์
97. นางสาวณภัทร โคตรสมบัติ
98. นายสุรจิตต์ จันทรสาขา
99. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์
100. นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล
101. นายฉัตรชัย เฉลิมช่วง
102. นางมยุรี อึ้งตระกูล
103. นางมุณินทร์ธร อัคนิจ
104. นายสุรเดช อัคราช
105. นางศิริพร เศษแสงศรี
106. นายจิระพน ทองเพิ่ม
107. นางจิตร อาจสัญจร
108. นายรังสรรค์ ปัตถะเมฆ
109. นายประนม รัชอินทร์
110. นายชาคริต นาควิเชียร
111. นางเลขา บุตดีวงค์
112. นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์
113. นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
114. นางอุดมลักษณ์ คาหด
115. นายวสันต์ ยุทธนาปกรณ์
116. นายสนอง แสนเสร็จ
117. นางบุญยอม พันธ์หมุด

แทน ผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการครูฯ จังหวัดมุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.กกล.รส.จว.มห
แทน สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.นพค.24
แทน ผบ.หมู่เรือที่ 3 นรข.
รอง ผอ.รมน.จว.มห. (ท.)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน รองประธาน ก.ธ.จ.มุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
แทน หัวหน้าศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร
หัวหน้าด่านป่าไม้มุกดาหาร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
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118. นางบุญญสรณ์ บุญโสม
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมุกดาหาร
119. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
120. นายณัฐพล สุริยนต์
ผู้อานวยการกลุม่ งานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
121. นางสาวกิตติยา พรมลือ
แทน ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
122. นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
123. นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายอาเภอดงหลวง
2. นายอาเภอหว้านใหญ่
3. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
4. ผู้อานวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร
5. ผู้อานวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
6. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
7. ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
8. ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 234
9. หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
10. หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
11. หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
12. หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
13. หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
14. นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
15. ผอ.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
16. ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
17. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
18. ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
19. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มน้าฯ
20. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
21. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
22. นายกสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จังหวัดมุกดาหาร
23. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
24. ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดมุกดาหาร

๕
เริ่มประชุมเวลา

เวลา ๐๙.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานการประชุม
กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

พิธีการก่อนการประชุม
๑. พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรคนพิการระดับพื้นฐาน
พ.ศ.2562 (สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร)
ด้ว ยกรมส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิ ต คนพิ ก าร ได้ ด าเนิ น การจั ด อบรม
หลักสูตรผู้ช่วยคนพิการระดับพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิสภาศูนย์การดารงชีวิตอิสระคนพิการ
ประเทศไทย และมู ล นิ ธิ ค นพิก ารไทย ห้ ว งระหว่ า งเดื อนสิ ง หาคม – ตุ ล าคม ๒๕๖๑
ภาคทฤษฎีรวม ๒๔ ชั่วโมงและฝึกปฏิบัติ ๓๐ ชั่วโมง ซึ่งจังหวัดมุกดาหารส่งเข้ารับการอบรม
จ านวน ๒๒ คน เพื่ อเป็ นขวั ญและก าลั งใจให้ กั บผู้ ผ่ านการอบรม จึ งขอเรี ยนเชิ ญท่ าน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม
ทั้ง ๒1 ราย ดังนี้
1. นายไชยสิทธิ์ เมืองโคตร
2. อมรรัตน์ ดอนสถิตย์
3. นางพิตพันธ์ บุญบารุง
4. นางดิเรก อุ่นกาลี
5. นางบุญชู สุวรรณไตรย์
6. นางชาลี ภูมิลา
7. นางสาวมะลิวัลย์ เจริญพร
8. นางสาวนิภารัตน์ เจริญพร
9. นางศรีไพร ทองมหา
10. นางสาวอริญา ทองมหา
11. นางฉวีวัลย์ ศรีวิชา
12. นางราตรี ผิวเหลือง
13. นางสาวอังคะณา ขันแข็ง
14. นางพิมพ์กุล ษีโยหะเรืองโชค
15. นางพรทวี สุวรรณศรี
16. นางบุญมี สุขรี่
17. นางมยุรี รูปดี
18. นางเพ็ญประพักตร์ ทองโสม
19. นางพรพิศ อุมงค์
20. นางจันธะจร พาลึก
21. นางสุคนธรัตน์ วงศ์รัตน์
2. พิ ธี ม อบเกี ย รติ บั ต รการประเมิ น คั ด เลื อ ก “หน้ า บ้ า นสวย หลั ง บ้ า นสวน”
(สานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่ สานักงาน กศน. ได้กาหนดโครงการสาคัญเพื่อขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา พลิกโฉม กศน.ตาบลสู่ กศน.ตาบล
๔G สานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร ได้นายุทธศาสตร์ดังกล่าวสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่
ภายใต้ชื่อโครงการ “หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน” โดยมุ่งพัฒนาหน่วยงานสถานศึกษา
กศน.อาเภอ และ กศน.ตาบล ส่งเสริมสนับสนุน และประสานเชื่อมโยงจัดการเรียนรู้ให้กับ

๖
ผู้เรียนมีความเป็นครูมืออาชีพ (Good teacher) มีบรรยากาศดี และสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ (Good place best Check-in) มีการดาเนินการกิจกรรมการเรียนรู้ภายใน
กศน.ตาบลที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของชุมชน (Good Activities) ทั้งนี้
โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน (Good partnership)
สานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร ได้ดาเนินการตามโครงการประเมินคัดเลือก
“หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน” ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นขวัญกาลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติ กศน.อาเภอ และ กศน.ตาบล
ที่ได้รับรางวัลจากการประเมินคัดเลือกตามโครงการดังกล่าว บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว
กระผมขอกราบเรียนเชิญ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ มอบโล่ และเกียรติบัตร
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ กศน.อาเภอ และ กศน.ตาบล ที่ผ่านการประเมินคัดเลือก ดังนี้
1. ประเภทสถานศึกษา กศน.อาเภอ
ชนะเลิศ
ได้แก่ กศน.อาเภอดงหลวง
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ได้แก่ กศน.อาเภอหว้านใหญ่
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ได้แก่ กศน.อาเภอคาชะอี
ชมเชย
ได้แก่ ๑) กศน.อาเภอหนองสูง
2) กศน.อาเภอนิคมคาสร้อย
3) กศน.อาเภอเมืองมุกดาหาร
4) กศน.อาเภอดอนตาล
2. ประเภท กศน.ตาบล
ชนะเลิศ
ได้แก่ กศน.ตาบลคาป่าหลาย
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ได้แก่ กศน.ตาบลชะโนดน้อย
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ได้แก่ กศน.ตาบลป่าไร่
ชมเชย
ได้แก่ 1) กศน.ตาบลคาบก
2) กศน.ตาบลดงหมู
3) กศน.ตาบลโชคชัย
4) กศน.ตาบลโนนยาง
3. พิ ธี ก ารมอบปิ่ น โต ตามกิ จ กรรม “ร้ อ ยดวงใจ ผู ก ปิ่ น โต” จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
(สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร)
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารได้กาหนดให้มีกิจกรรม
“ร้อยดวงใจผูกปิ่นโต คัดแยกขยะ” จังหวัดมุกดาหาร ขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการ
“หิ้ วถุงผ้ า นุ่ งผ้ าไทย ถือปิ่ นโต” จั งหวัดมุกดาหาร และเป็นการรณรงค์สร้ างจิตส านึ กและ
เป็นต้นแบบในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องและถูกสุขลักษณะ โดยให้ส่วนราชการในบริเวณ
ศาลากลางจั ง หวั ดมุ ก ดาหาร จ านวน 34 หน่ ว ยงาน ใช้ ปิ่ น โตเป็น ภาชนะส่ ว นกลาง
มารับประทานร่วมกัน
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
มุกดาหาร ได้กรุณามอบปิ่นโตแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 3 ท่าน และส่วนราชการที่มี
ส านั กงานตั้งอยู่ ในบริเวณศาลากลางจั งหวัดมุก ดาหาร ทั้ งสิ้ น 34 หน่ว ยงาน ซึ่งทาง
ส านั ก งานส่ งเสริ ม การปกครองท้อ งถิ่ นจั ง หวั ดมุ ก ดาหารได้น าปิ่ นโตวางไว้ ใ ห้ หั ว หน้ า

๗

ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

ส่วนราชการทุกท่านแล้ว ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมรับมอบปิ่นโตส่วนกลาง และบันทึกภาพ
ร่วมกัน
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ข้อราชการสาคัญที่ประธานแจ้งให้ทราบ
(1) พระราชพิธีบรมราชภิเษกที่จะเกิดขึ้นในห้วงเดือนพฤษภาคม 2562 จังหวัดได้มี
คาสั่ งแต่ง ตั้ง คณะกรรมการอานวยการจัด ทาน้ าอภิเ ษกของจั งหวัด มุก ดาหาร ในการ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีกาหนดการพิธีคือวันที่ 6 เมษายน 2562 พิธีพลีกรรม
ตักน้าจากแหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด สถานที่ น้าตกแก้งช้างเนียม บ้านแก้งช้างเนียม
ตาบลคาชะอี อาเภอคาชะอี ในวันที่ 8 เมษายน 2562 พิธีทาน้าอภิเษก ณ พระอุโบสถ
วัดศรีมงคลใต้ (พระอารามหลวง) อาเภอเมืองมุกดาหาร และในวันที่ 9 เมษายน 2562
เวียนเทียนสมโภชน้าอภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดศรีมงคลใต้ (พระอารามหลวง) อาเภอเมือง
มุกดาหาร
(2) จั ง หวั ด มุ ก ดาหารได้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ อ านวยการจิ ต อาสา จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
(ศอ.จอส.จ.มห.) คณะกรรมการประกอบด้ ว ย ข้ า ราชการพลเรื อ น ทหาร ต ารวจ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของจิตอาสา
โดยจังหวัดมุกดาหารได้แจ้งให้อาเภอจัดตั้งศูนย์อานวยการจิตอาสาอาเภอ (ศอ.จอส.อ.)
(3) ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดมุกดาหารใน
ห้วงที่ผ่านมา อาทิ โครงการ To Be Number One ซึ่งจังหวัดมุกดาหารได้รับคาชมเชยจาก
ทีมผู้จั ดงานว่าดาเนิ นการบรรลุเป้าหมายของโครงการ รวมทั้ง ภารกิจต้อนรับการตรวจ
ราชการของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่
6 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 และขอให้ ห น่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ ข้ อ สั่ ง การจากการตรวจราชการฯ
ให้ขับเคลื่อนตามข้อสั่ งการอย่างเคร่งครัด และการต้อนรับ นายศุภ ชัย ภู่งาม องคมนตรี
ในฐานะกรรมการโครงการกองทุ น การศึ ก ษา พร้ อ มคณะอาสาสมั ค รโครงการกอง
ทุ น การศึ ก ษาตรวจเยี่ ย มให้ ก าลั ง ใจ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า การด าเนิ น งานโรงเรี ย นใน
โครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่อาเภอดงหลวง จานวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้าน
กกตูม โรงเรียนบ้านแก้งนาง และโรงเรียนบ้านหนองคอง อาเภอดงหลวง การตรวจเยี่ยม
โครงการในพระราชดาริต่างๆ และถวายผ้าป่าพระราชทาน ณ วัดภูผาผึ้ง ขอให้ส่วนราชการ
ได้ลงพื้นที่ในอาเภอดงหลวงเพื่อเตรียมความพร้อมซึ่งอาจจะมีการเสด็จฯ หลังพิธีพระบรม
ราชาภิ เ ษกฯ ทั้ งนี้ มอบหมายนายอ าเภอดงหลวง ผู้ อ านวยการแขวงทางหลวงชนบท
มุกดาหาร ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหารได้ติดตามเรื่องถนน ชลประทานและ
โครงการแหล่งน้าต่างๆ
(4) การขับ เคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล เรื่องการเลื อกตั้งของจังหวัดมุกดาหาร
การรณรงค์เลือกตั้ง การติดป้ายหาเสียง การซักซ้อมกระบวนการการเลือกตั้งของทุกภาคส่วน
ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส
(5) การขับเคลื่อนระบบราชการสู่ยุคดิจิตัล ใช้ฐานข้อมูลกาหนดแนวทางในการพัฒนา
ภายในปี 2563 จะเข้าสู่ Smart City Smart Province จังหวัดมุกดาหารได้แต่งตั้ง
รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เป็ น ประธาน ผู้ บ ริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศระดั บ สู ง
(Chief Information Officer : CIO)

๘
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(6 วันที่ 1 เมษายน 2562 เริ่มดีเดย์การลดขยะโดยการงดใช้ถุงพาสติกเพื่อลดขยะ
รณรงค์ถือถุงผ้า ใช้ปิ่น โตแทนการใช้ถุงพาสติก กล่องโฟม ห้ามใช้ถุงพาสติกในศาลากลาง
จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชนและภาคส่วนอื่น รวมถึงโครงการรณรงค์ให้ผู้
ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมใส่หมวกนิรภัย เมื่อเข้ามาในสถานที่ราชการ โดยเริ่มจากศาลา
กลางจังหวัดมุกดาหาร ที่ว่าการอาเภอทุกอาเภอ โรงพยาบาล สานักงานขนส่งจังหวัด และ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ขอให้ทุกส่วนราชการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ บุคลากรใน
สังกัดทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
(7) การแก้ปั ญหาทางด้านมลพิษทางอากาศ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิ เคชั่น Air
Matters เพื่อตรวจสอบสภาพอากาศทั่วโลกตลอดจนในจังหวัด เพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะอากาศ
ที่ไม่ดี ปัญหามลภาวะทางอากาศเป็นวาระแห่งชาติในปัจจุบัน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าไปตรวจสอบการปล่อยควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม การเผาไร่อ้อย ซึ่งเป็นสาเหตุ
ของมลภาวะทางอากาศในปั จ จุ บั น เรื่ อ งของมลภาวะทางน้ ามอบหมายให้ ส านั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร สถานีบาบัดน้าเสียจังหวัดมุกดาหาร
ดาเนินการตรวจสอบสภาพน้าเพื่อที่จะได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพน้า
(8) การจัดงานสงกรานต์ ไทย-ลาว ของจังหวัดมุกดาหาร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดมุกดาหาร สถานที่จัดงาน ณ หาดมโนภิรมย์ ตาบลชะโนด อาเภอหว้านใหญ่
รับทราบ
1.2 การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดมุกดาหาร
(1) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายไปดารงตาแหน่งจังหวัดอื่น

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่
1 นางศรุดา นรสิงห์
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
พาณิชย์จังหวัดชัยนาท
2 นายพุทธาสิทธิ์ จันทร์เต็ม ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสี ยงฯ ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส ถ า นี
จังหวัดมุกดาหาร
วิ ท ยุ ก ร ะ จ า ย เ สี ย ง ฯ
จังหวัดอุดรธานี
(2) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 นางมยุรี อึ้งตระกูล
2
3
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ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่
นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและ
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง
ครอบครัวจังหวัด
จังหวัดขอนแก่น
มุกดาหาร
นางสาวกัญญา ไชยพิมูล เจ้ า หน้ า ที่จั ด ผลประโยชน์ ช านาญการ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
พิเศษ สานักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
นายสมบุญ ธัญญาผล
เจ้ า พนั ก งานประมงอาวุ โ ส ส านั ก งาน ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดบุรีรัมย์
(3) แนะนาผู้เข้าร่วมประชุมใหม่
1. นายไพจิตร ภูสีอ่อน ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 25
2. นายมานพ ศรีคง ตาแหน่ง รักษาการหัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7
จังหวัดอุบลราชธานี
รับทราบ

๙

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

ผอ.พระพุทธศาสนา

มติที่ประชุม

ผอ.กกต.ฯ

มติที่ประชุม

๑.3 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕62 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/๒๕62 เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562
รายงานการประชุ ม มี จ านวน 17 หน้ า ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ เ ผยแพร่ ร ายงาน
การประชุมในเว็บไซต์จังหวัด www.mukdahan.go.th และแจ้งส่วนราชการหน่วยงาน
ตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/๒๕62 เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) โครงการบรรพชาอุ ป สมบทและปฏิ บั ติ ธ รรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
(สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร)
ด้ ว ยมหาเถรสมาคม มี ม ติ ที่ 1/2562 เมื่ อ วั น ที่ 10 มกราคม 2562
“เรื่อง โครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” คณะสงฆ์
โดยมหาเถรสมาคม และสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พิจารณาเห็นว่า เนื่องใน
พระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก ระหว่ า งวั น ที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 จึ ง ก าหนด
จัดโครงการทั้งในส่วนกลางและส่วนภู มิภาค และวัดไทยในต่างประเทศ เนื่องในพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก ดังนี้
(1) โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทั่วประเทศ จานวน 6,810 รูป ระหว่างวันที่ 2 – 16
พฤษภาคม 2562 ระยะเวลา 15 วัน
(2) โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยสานักปฏิบัติธรรมประจาจังหวัด
ระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤษภาคม 2562 ระยะเวลา 7 วัน หรือตามความเหมาะสม
จังหวัดมุกดาหาร กาหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ จานวน
79 รู ป ในโอกาสนี้ จึ งขอเชิ ญชวนท่ านร่ วมโครงการ และแจ้ งบุ คลากรในสั งกั ดของท่ าน
ร่ วมโครงการดั งกล่าว โดยขอรับใบสมั คร และสมัครได้ ที่ ส านักงานพระพุทธศาสนาจั งหวั ด
มุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (ชั้น 2) ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รับทราบ
(2) ก า ร ค้ น ห า ค ว า ม รู้ ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ป ร ะ จ า จั ง ห วั ด มุ ก ด า ห า ร
(สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร)
การค้นหาความรู้เลือกตั้งด้วยสมาร์ทโฟนด้วย App Smart Vote สามารถ
ดาวน์โ หลดได้ทั้ง ระบบ IOS และระบบAndroid เพื่อใช้ประชาสั มพันธ์การเลือกตั้ง
ซึ่ ง แอปพลิ เ คชั่ น นี้ ผู้ ใ ช้ ส ามารถตรวจสอบรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ข้ อ มู ล การเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้อมูลของพรรคการเมือง ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งแบบแบ่ง
เขตและบัญชีรายชื่อทั่วประเทศ
รับทราบ

๑๐

นพ.สสจ.ฯ
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(3) รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
(พชอ.) (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน พชอ. จังหวัดมุกดาหาร มีดังนี้
1. อ.เมืองมุกดาหาร “เมืองมุกดาหารผาสุก”๕ ด้าน ๕ ดี : ปลอดภัยดี รายได้ดี
สิ่งแวดล้อมดี ศึกษาดี สุขภาพดี
2. อ.นิคมคาสร้อย “ยุทธศาสตร์ นิคม มั่นยืน”ประเด็นขับเคลื่อน มิติ ๕ ดี คนดี
สุขภาพดีศึกษาดี สิ่งแวดล้อมดี รายได้
3. อ.ดอนตาล “ ยุทธศาสตร์ ดอนตาล น่าอยู่” มิต:ิ สังคม เศรษฐกิจ ศึกษา
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ
4. อ.ดงหลวง “ ดงหลวงพออยู่ พอเพียง” มิติ : รายได้ดี การศึกษาดี
สุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี
5. อ.คาชะอี “ยุทธศาสตร์ คาชะอี เมืองน่าอยู่” มิติ : ศึกษาดี รายได้ดี
สิ่งแวดล้อมดี อาหารดี สุขภาพดี
6. อ.หว้านใหญ่ “ยุทธศาสตร์ หว้านใหญ่ร่มเย็น . ขับเคลื่อนมิติ : ศึกษาดี
สังคม วัฒนธรรมดี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี
7. อ.หนองสูง “ยุทธศาสตร์ หนองสูงเข้มแข็ง ๕ดี วิถีภูไทย ”
8. มิติ :คนดี วินัยดี สิ่งแวดล้อมดี รายได้ดี สุขภาพดี
รับทราบ
(4) รายงานผลการใช้ จ่ ายเงิ นงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)

คลังจังหวัด

รายการ
งบประจา
งบลงทุน
รวม
มติที่ประชุม

1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
ลาดับการ
เป้าหมาย
สูง/ต่า
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
เบิกจ่าย
เบิกจ่าย
เป้าหมาย
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ (ประเทศ) ณ เดือนก.พ.62 งบประมาณ
734.71
409.84 54.73
32
งบประจา
734.71
1,283.21
220.23 17.18
59
งบลงทุน
1,283.21
รวม
2,017.93
630.07 31.02
56
2,017.93
รับทราบ

๑๑

รายการ

2. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
ลาดับการ
เป้าหมาย
สูง/ต่า
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
เบิกจ่าย
เบิกจ่าย
เป้าหมาย
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ (ประเทศ) ณ เดือนก.พ.62 งบประมาณ

งบดาเนินงาน

40.91

13.48

32.95

7

งบดาเนินงาน

40.91

งบลงทุน

166.61

9.46

5.68

18

งบลงทุน

166.61

22.94

11.05

14

รวม

207.52

รวม
มติที่ประชุม

207.52
รับทราบ

(5) การดาเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
คลังจังหวัด
ลาดับ

อาเภอ

จานวนบัตร

ส่งมอบบัตร
ให้กับผู้มีสิทธิ์ (ใบ)

คิดเป็น
ร้อยละ

คงเหลือ

คิดเป็น
ร้อยละ

1

เมืองมุกดาหาร

6,502

6,312

97.08

190

2.92

2

คาชะอี

2,777

2,652

95.50

125

4.50

3

ดอนตาล

2,116

2,081

98.35

35

1.65

4

นิคมคาสร้อย

2,354

2,341

99.45

13

0.55

5

ดงหลวง

2,042

2,042

99.51

10

0.49

6

หว้านใหญ่

1,260

1,247

98.97

13

1.03

7

หนองสูง

1,203

1,196

99.42

7

0.58

รวม

18,264

17,871

97.85

393

2.15

มติที่ประชุม

รับทราบ
3.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
(1) การจั ด งานวั น มาตรฐานฝี มื อ แรงงานแห่ ง ชาติ ป ระจ าปี พ.ศ. 2562
เพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุ ณ าธิ คุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร (สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร)
ผอ.สนง.คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒ ในการถวายพระราชสมัญญา
พัฒนาฝีมือแรงงานฯ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย
และทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสาคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของ
ช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน และเพื่อเป็นการสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
ในการเสด็จทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือช่างแห่งชาติ เมื่อ
วั นที่ ๒ มี นาคม ๒๕๑๓ ณ ลุ มพิ นี สถาน จึ งได้ ก าหนดให้ วั นที่ ๒ มี นาคม ของทุ กปี เป็ น
“วั นมาตรฐานฝี มื อแรงงานแห่ งชาติ ”เพื่ อเป็ นการน้ อมร าลึ กใน พระมหากรุ ณาธิ คุ ณของ

๑๒
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น "พระบิดาแห่ ง
มาตรฐานการช่างไทย” สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร จึงกาหนดจัดพิธีถวายราชสักการะ
ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
มติที่ประชุม
รับทราบ
(2) การรับบริจาคโลหิต (ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 อุบลราชธานี)
รก. หัวหน้าภาคบริการฯ
ภารกิจหลักของภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
1. จัดหาโลหิตจากผู้บริจาค เพื่อให้โลหิตมีปริมาณเพียงพอ มีความปลอดภัย
และมีคุณภาพสูงสุด
2. ตรวจคัดกรองโลหิตบริจาคตามมาตรฐานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
(Serology & NAT Testing)
3. ปั่นแยกโลหิตทุกยูนิต เตรียมเป็นส่วนประกอบโลหิตชนิดต่างๆ เพื่อความ
คุ้มค่าสูงสุด
4. จ่ายโลหิตและส่วนประกอบโลหิตชนิดต่างๆน้ายาanti-serum standard
cells ชนิดต่างๆ บัตรประจาตัว ผู้บริจาคโลหิต,เข็มครั้งแรก และอื่นๆ
5. เป็นแหล่งศึกษาดูงานและฝึกอบรมด้านบริการโลหิตพื้นที่ให้บริการ 7
จังหวัดในเครือข่าย ได้แก่จังหวัดอุบลราชธานี ,อานาจเจริญ, ยโสธร, มุกดาหาร,
นครพนม, ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์
มติที่ประชุม
รับทราบ
(3) ผลการดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (การมอบบ้านคนพิการ)
(สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร)
พมจ.
ส านั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2561
จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในการดาเนินงานตาม"โครงการ
ปรั บ สภาพแวดล้ อ มที่ อ ยู่ อ าศั ย ส าหรั บ คนพิ ก าร" โดยคั ด เลื อ กครอบครั ว คนพิ ก าร
ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ในทุกพื้นที่ในจังหวัดมุกดาหาร และผ่านเวทีประชาคม
ระดับหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
มุกดาหาร ดาเนินการลงพื้นที่ประสานการดาเนิน งานและสนับสนุนงบประมาณให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปดาเนินงานในการซ่อมแซมปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่
อาศัยสาหรับคนพิการ ไปแล้วจานวน 22 หลัง เป็นเงิน 440,000.-บาท ได้ดาเนินการ
ซ่อมแซมปรับปรุง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จานวน 9 หลังอยู่ระหว่างดาเนินการซ่อมแซม
ปรับปรุง จานวน 12 หลังมอบบ้านสร้างใหม่ จานวน 1 หลัง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์
2562 ซึ่งได้รั บการสนับสนุนงบประมาณในการบูรณาการสร้างบ้านขึ้นใหม่ทั้งหลั ง
รวมเป็นเงิน 65,000 บาท ประกอบด้วยสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุ ษ ย์ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร โดยศู น ย์ บ ริ ก ารคนพิ ก ารจั ง หวั ด จ านวน 20,000 บาท
นายอาเภอหว้านใหญ่ จานวน 20,000 บาท,องค์การบริหารส่วนตาบลป่งขาม-ดงหมู
จานวน 20,000 บาท กองทุนพญาศรีภุชงมุกดานาคราช จานวน 5,000 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ

๑๓
ขนส่ง จ.มห.

มติที่ประชุม

ผอ.สนง.พระพุทธฯ

มติที่ประชุม

(4) โครงการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru For Tax) (สานักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร)
กรมการขนส่งทางบกได้พัฒนารูปแบบการให้บริการ และเพิ่มช่องทางใน
การช าระภาษี อย่ างต่อเนื่องผ่ านทางเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th ของกรมการขนส่ง
ทางบกหรือผ่าน Application Truemoney Wallet และ mPAY บนโทรศัพท์มือถือ
ทุกเครื อข่ายสัญญาณ รวมถึงการออกหน่วยบริ การรับช าระภาษีรถที่ห้ างสรรพสิ นค้าบิ๊กซี
ในวันหยุดเสาร์ ตามโครงการ “ช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี (Shop Thru for Tax)” และยังมีโครงการ
เลื่อนล้อต่อภาษี(Drive Thru For Tax) ซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วในหลายจังหวัดเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการให้บริการชาระภาษีต่อทะเบียนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์และรถอื่น ๆ
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์โดยไม่ต้องเสียเวลาลงจากรถและรวดเร็วทันใจ เพราะใช้ เวลาไม่เกิน
2 นาที เอกสารที่จะต้องเตรียมในการ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย 1.) เอกสารประกันภัยตาม
พ.ร.บ.บุคคลที่ 3 (พ.ร.บ.) 2.) หากเป็นรถยนต์ที่มีอายุครบ 7 ปีหรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุครบ
5 ปีต้องมีใบรับรองผ่านการสภาพรถ จากสถานตรวจสภาพเอกชน (ตรอ.)
รับทราบ
๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)
(1) โครงการ “ผู้ ว่ า ฯ พาเข้ า วั ด ประชารั ฐ ร่ ว มใจ ในวั น ธรรมสวนะ”
ถวายพระ พรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจาปี
2562 (สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร)
ด้ ว ยมหาเถรสมาคม มี ม ติ ที่ 1/2562 เมื่ อ วั น ที่ 10 มกราคม 2562
“เรื่ อง โครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบั ติธรรมเฉลิ มพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” คณะสงฆ์โดย
มหาเถรสมาคม และสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พิจารณาเห็นว่า เนื่องในพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 จึงกาหนดจัดโครงการทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค และวัดไทยในต่างประเทศ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดังนี้
(1) โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทั่วประเทศ จานวน 6,810 รูป ระหว่างวันที่ 2 – 16 พฤษภาคม
2562 ระยะเวลา 15 วัน
(2) โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยสานักปฏิบัติธรรมประจาจังหวัด
จัดปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤษภาคม 2562 ระยะเวลา 7 วัน หรือตามความเหมาะสม
จังหวัดมุกดาหาร กาหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ จานวน99
รูป ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนท่านร่วมโครงการ และแจ้งบุคลากรในสังกัดของท่านร่วมโครงการ
ดังกล่าว โดยขอรับใบสมัคร และสมัครได้ที่ สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ศาลา
กลางจังหวัดมุกดาหาร (ชั้น 2) ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รับทราบ

๑๔
(2) การจั ดหาทุ นเพื่ อพั ฒนาอาชี พและจั ดสวั สดิ การช่ วยเหลื อประชาชนชาว
จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
แทนพัฒนาการจังหวัดฯ
จัง หวัด มุก ดาหารมีแ นวทางในการจัด หาทุ น เพื ่อ พัฒ นาอาชีพ และจัด
สวัส ดิก ารช่ ว ยเหลื อ ประชาชนชาวจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เพื่ อ เป็ น กองทุ น ในการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และช่วยเหลือประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารที่ประสบปัญหาใน
การด ารงชีวิต ได้แ ก่ ครัว เรือนยากจน คนพิการ ผู้ ป่ว ยด้ว ยโรคร้ ายแรงฐานะยากจน
เด็กกาพร้าฐานะยากจน ครัวเรือนที่ประสบภัยพิบัติร้ายแรง ผู้สูงอายุไม่มีคนดูแลและฐานะ
ยากจน โดยมีแนวทางในการดาเนินงาน ดังนี้
จั ง หวั ด มุ ก ดาหารจั ด ท าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ แ สดงถึ ง อั ต ลั ก ษณ์ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
เพื่ อ สร้ า งความเป็ น เอกลั ก ษณ์ อั ต ลั ก ษณ์ ความเป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น และสร้ า ง
ความภาคภูมิใจของคนจังหวัดมุกดาหาร จึงจัดทาผลิตภัณฑ์ให้ข้าราชการ ประชาชนชาว
จังหวัดมุกดาหารที่มีความสนใจ ได้สั่งผลิตภัณฑ์ไว้เป็นของที่ระลึก รายได้ที่เกิดจากการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์จังหวัดมุกดาหาร หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว จังหวัด
มุกดาหารจะนารายได้ดังกล่าว ตั้งเป็นกองทุนเพื่อดาเนินการ ดังนี้
1. เป็นทุนในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ในพื้นที่จังหวัด
มุกดาหาร เพื่อพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เพิ่มช่องทาง
การตลาด เป็นการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ให้ขยายตัว ขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร สร้างความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้จังหวัดมุกดาหารต่อไป
2. เป็นทุนในการจัดสวัสดิการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ชาวจังหวัดมุกดาหาร โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาในการดารงชีวิต
เพื่อให้การจัดหาทุนในการพัฒนาอาชีพและจัดสวัสดิการช่วยเหลือประชาชน
ชาวจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย และบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการ
ดาเนิ น งาน จึ งได้ดาเนินการ จัดทาแหวนมุกดาที่แสดงถึงอัตลั กษณ์จังหวั ดมุกดาหาร
เพื่อจัดจาหน่ายให้ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารที่มีความสนใจ ได้สั่งซื้อ
แหวนไว้เป็นที่ระลึก สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบใน
การจั ด หาทุ น เพื่ อ การพั ฒ นาอาชี พ และจั ด สวั ส ดิ ก ารช่ ว ยเหลื อ ประชาชนชาวจั ง หวั ด
มุกดาหารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รูปแบบแหวน มี 2 ประเภท คือ
- แหวนมุกดาลายดอกช้างน้าว ( ชาย-หญิง ) ขนาด SIZE (S – M - L )
- แหวนมุกดาลายแก้วมุกดา ( ชาย-หญิง ) ขนาด SIZE (S – M - L )
ผู้สนใจสั่งจองแหวนได้ที่ ศูนย์จาหน่ายสินค้า OTOP สานักงานพัฒนาชุมชน
จั ง หวั ด มุ ก ดาหารคุ ณ ทิ พ ย์ สุ ด าวั ล ย์ ว งละคร โ ทร. 098 – 7467570 ,
โทร. 042 - 611482
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) สรุ ป ประเด็ น จากรายการ “ศาสตร์ พ ระราชา สู่ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ”
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(2) สรุปมติคณะรัฐมนตรี ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(3) ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนมกราคม 2562 (สานักงาน
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)

๑๕

มติที่ประชุม
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(4) สรุปสภาวะการค้าชายแดนไทยกับ สปป.ลาว ด้านจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือน
มกราคม 2562 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(5) รายงานภาวะเศรษฐกิจ การคลั ง จัง หวั ดมุ กดาหาร (ส านัก งานคลั ง จัง หวั ด
มุกดาหาร)
รับทราบ

มติที่ประชุม

เรื่องเพื่อพิจารณา
(1) พิ จ ารณาเร่ ง รั ด ติ ด ตามการด าเนิ น การจั ด ท าถั ง ขยะเปี ย กพร้ อ มการแชร์
Location ถังขยะเปียก จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
มุกดาหาร)
จังหวัดมุกดาหารมีการจัดทารูปแบบการรายงานการจัดทาถังขยะเปียกเพิ่ม
มูลค่าขยะผ่านการแชร์ Location จุดทาถังขยะเปียก เพื่อนาไปจัดทาฐานข้อมูลแผนที่
ถังขยะเปียกจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งปัจจุบันมีส่วนราชการและข้าราชการเข้าร่วมโครงการ
จานวน 214 คน และอยู่ระหว่างการนาเข้าข้อมูล จานวน 600 คน
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
5.1 ปฏิทินงานสาคัญประจาเดือนมีนาคม 2562

ประธาน
ที่

วัน/เดือน/ปี

ชื่องาน

1

2 มีนาคม 2562
เวลา 09.00 น.

งานวัน มาตรฐานฝี มือแรงงานแห่ งชาติ
ประจาปี พ.ศ. 2562 เพื่อน้อมราลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิตร

ห้ อ งแก้ ว มุ ก ดา ศาลากลาง สานักงานพัฒนา
จังหวัดมุกดาหาร
ฝีมือแรงงาน
การแต่ ง กาย: เครื่ อ งแบบ มุกดาหาร
ปกติขาว

2

20 มีนาคม 2562

- 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
6/2562
- ออกหน่ ว ยแพทย์ เ คลื่ อ นที่ พอ.สว.
พื้นที่อาเภอดอนตาล

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ - ที่ ท าการปกครอง
หมู่ที่ 9 ตาบลนาสะเม็ง อาเภอ จังหวัดมุกดาหาร
ดอนตาล

3

28 มีนาคม 2562
เวลา 16.00 น.

สถานที่

โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์
หมู่ที่ 9 ตาบลนาสะเม็ง
อาเภอดอนตาล

หน่วยงาน

- สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร

พิ ธี เจริ ญพระพุ ทธมนต์ เฉลิ มพระเกี ยรติ วั ด ป่ า ถ้ าตาดา ต าบลบาง สานักงาน
สมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั วมหาวชิ ราลงกรณ ทรายใหญ่ อ าเภ อเมื อ ง พระพุทธศาสนา
บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้า มุกดาหาร
จังหวัด
สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี นาถ ในรัชกาลที่ ๙
ประจาปีงบประมาณ ๒๕62

๑๖
ที่

วัน/เดือน/ปี

ชื่องาน

4

31 มีนาคม 2562
เวลา 09.00 น.

พิ ธี ถวายราชสั กการะ “วั นที่ ระลึ ก
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหา
เจษฎาราชเจ้า” และการจัดงาน “วันข้าราชการ
พลเรือน” ประจาปี ๒๕๖2
รับทราบ

มติที่ประชุม

สถานที่

หน่วยงาน

ห้ อ งแก้ ว มุ ก ดา ศาลากลาง สานักงานจังหวัด
จังหวัดมุกดาหาร
การแต่ ง กาย: เครื่ อ งแบบ
ปกติขาว

มติที่ประชุม

5.2 กาหนดการประชุม กรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/๒๕62
กาหนดการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด
มุ ก ดาหาร ครั้ ง ที่ 3/๒๕62 วั น พฤหั ส บดี ที่ 28 มี น าคม 2562 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑2.๐๐ น.

หน.สนจ.

ลงชื่อ

ประวิชญา สุวรรณไตรย์
(นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จดรายงานการประชุม

