รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 5/๒๕62
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายชยันต์ ศิริมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายศุภกร มูลสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
4. นายสุวิทย์ จันทร์หวร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
5. นายสาเร็จ หงษ์พันธ์
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
6. ร.ต.ท.มนตรี ทุมนัส
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
7. นายมีชัย ปัฐพี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
8. นายสันธาน สร้อยสาโรง
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
9. นายบุญเรือง เมฆฉิม
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
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. นางสาวบุญเตรียม คาถา
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
21. นางศรัญญา ศรพรม
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
22. นายสุรชัย แสนสุข
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
23. ว่าที่ ร.ต.นิติกรณ์ ฝึกฝน
ผู้จัดการสานักงานจัดการน้าเสียสาขามุกดาหาร
24. นางพรผกา ศิริบุรี
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
25. นายญัฐพร เหลืองอร่าม
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
26. นายพูนทรัพย์ ศรีไพบูลย์
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
27. นางระพีพรรณ รัตนบริหาร
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
28. นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
29. นายจักราวุธ จุฑาสงฆ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
30. นายบัญชา ผลานุวงษ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
31. นายวรวุฒิ จันทิ
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 10.2
32. นายอุทิน สุทธิสาร
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
33. นายบรรจง นิลสิทธิ์สถาพร
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
34. นางมณีรัตน์ คนยืน
แทน ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดมุกดาหาร
35. นายปรีชา เจริญทรง
คลังจังหวัดมุกดาหาร
36. นางสาวกัญญา ไชยพิบูล
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
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37. นายพยุง บุญสมสุวรรณ
38. นางสาวศิริกาญจน์ สุขสกุล
39. นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์
40. นางสาวศุภลักษณ์ ศรีฟ้า
41. นางสาวพีรยา ขุนอ่อน
42. นายศุภกร ถาวร
43. นายสมเกียรติชัย วงษ์สิรภัค
44. นายวรวุฒิ อุตรินทร์
45. นายนิรัตน์ ปังศรีอุทัย
46. นายวิรัตน์ ศรีมงคล
47. นายธีรศักดิ์ สามารถ
48. นายชัชวาล ราชขันธ์
49. พ.ต.อ.วีรสันธ์ สมใจ
50. ร.ต.ท.นราทร กลางประพันธ์
51. พ.ต.ท.ธีรวัฒน์ ทิพย์ธนาวิวัฒ
52. พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ บารุงสวัสดิ์
53. พ.ต.อ.เกียรติภูมิ สุวรรณไตรย์
54. พ.ต.ท.พัฒนา คาดพันโน
55. พ.ต.ท.กวี เสนนอก
56. นายชนะ ส่งเจริญ
57. นายสมบุญ ธัญญาผล
58. นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
59. นายวันชัย ประยงค์หอม
60. นายชาลี ประจงการ
61. นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม
62. นางสาวณัฐรินีย์ ปุณกรณ์
63. นายพิศิษฐ์ ผลิสินเอื่ยม
64. นายอุทัย ศรีทานันท์
65. นายเรียบ บริสุทธิ์ซึ้งใจ
66. นายเฉลิมพล เพชรรัตน์
67. นางดวงแก้ว แสนบุบผา
68. นายวาทิต ไชยแก้ว
69. นายไชยวุฒิ สังข์สน
70. นายอุดร ลุนาบุตร
71. นายมณเฑียร เหลืองเดชานุรักษ์
72. นายพิทักษ์ เมืองโคตร
73. นายวศิน ศุภพิสุทธิ์
74. นายเกษม คามุงคุณ
75. นายมารุต อุปสานิกร
76. นายสนิท อาษาธง
77. นายสมพารน์ แน่นอุดร

สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
แทน สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
แทน นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
แทน ผอ. คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้จัดการธนาคากรุงไทย สาขามุกดาหาร
ผู้จัดการธนาคาร ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร
แทน ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
แทน ผก. ร้อย ตชด. ที่ 234
แทน ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
ผกก.อก.ภ.จว.มห
ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร
แทน ผกก.สภ.คาชะอี
แทน ผกก.สภ.หว้านใหญ่
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แทน สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
แทน หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
แทนผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยฯ
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78. นายทศพล สุวรรณไตรย์
79. นายปัญญา มุ่งดี
80. นางสาวสุพรรษา กุลวงค์
81. นายชนินทร์ วงษ์คา
82. นางวัชราภรณ์ สังข์แก้ว
83. นายสนอง แสนเสร็จ
84. นางสาวพรทิวา ยืนยง
85. นายเรือง สุพร
86. นายเดช สีหะมงคล
87. นายไกรสร แจ่มหอม
88. นายอนน บุญกระสาน
89. นายวิชัย พลอยกลม
90. นางหริรักษ์ มณีสร้อย
91. นางสาวเสาวนีย์ บุพบุญ
92. นายสุหฤทธิ์ ชาญวนังกูร
93. นายเกษศิริ สุวพงษ์
94. พ.อ.สหชัจจ์ จิรโชติรังสรรค์
95. พ.อ.ผดุงศักดิ์ พันธ์วิไล
96. น.ท.อดิศักดิ์ ภานุโรจนากร
97. พ.อ.พรเทพ ชิ้นสุวรรณ
98. นายสุพิชัย หล่าสกุล
99. นายทองอินทร์ อันอาน
100. นายสุรพร ผิวงาม
101. นายกานต์ สุวรรณพันธ์
102. นายสุพล คนขยัน
103. นายสุรจิตต์ จันทรสาขา
104. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์
105. นางสมมาตร อาจวิชัย
106. นางมยุรี อึ้งตระกูล
107. นางพุทธา กลางประพันธ์
108. นายชลวิทย์ นามจันทรา
109. ว่าที่ ร.ต.หญิงนาถลัดดา วังคะฮาต
110. นางรังสรรค์ ปัตถะเมย
111. นายประนม รัชอินทร์
112. นายชาคริต นาควิเชียร
113. นางเลขา บุตดีวงค์
114. นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์
115. นางอุดมลักษณ์ คาหาญ
116. นางดวงฤทัย พันมหา
117. นางสุวิมล ศรีนา
118. นายสนอง แสนเสร็จ

แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการครูฯ จังหวัดมุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
แทน พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.นพค.24
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
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
แทน ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร
หัวหน้าด่านป่าไม้มุกดาหาร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยงจังหวัดมุกดาหาร
แทน ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
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119. นายธงชัย โสดา
120. นางปัจมาพร กันตะบุตร
121. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร
122. นายทวีศักดิ์ ป้องศรี
123. นายอภิชาติ บุตรวร
124. นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง
125. นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
2. พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายอาเภอหนองสูง
4. หัวหน้าภาคบริการโลหิตที่ 7 อุบลราชธานี
5. หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
6. ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
7. ผกก.10 กองบังคับการตารวจน้า
8. ผกก.สภ.ดอนตาล
9. ผกก.สภ.นิคมคาสร้อย
10. ผกก.สภ.หนองสูง
11. ผกก.สภ.ดงหลวง
12. หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
13. หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
14. หัวหน้าไปรษณีย์มุกดาหาร
15. โทรศัพท์มุกดาหาร
16. ผอ.กสทช.เขต 25
17. หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้า จ.มุกดาหาร
18. ผบ.กกล.รส.จว.มห
19. ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
20. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
21. หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
22. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
23. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มน้าฯ
24. นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
25. ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
26. ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
27. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
28. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
29. ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขามุกดาหาร
30. ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดมุกดาหาร
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เริ่มประชุมเวลา

เวลา 09.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานการประชุม
กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

พิธีการก่อนการประชุม
1. พิ ธี ม อบธงผู้ น าการขั บ เคลื่ อ นแผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการศึ ก ษาจั ง หวั ด
มุกดาหาร (สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ได้รับมอบธงจากคณะกรรมการอิสระ
เพื่ อการปฏิ รู ป การศึ กษา เพื่อ นาส่ งมอบธงผู้ น าการขับ เคลื่ อ นแผนการปฏิรูป ประเทศ
ด้านการศึกษาจังหวัดมุกดาหารแก่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ขอขอบพระคุณท่าน
เป็นอย่างสูงที่ท่านกรุณาให้เกียรติรับมอบธงผู้นาการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึ ก ษาจั งหวั ด มุ ก ดาหาร เพื่ อ เป็ น ผู้ น าการขั บ เคลื่ อ นแผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า น
การศึกษาตามรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๑๖ การปฏิรูป
ประเทศ โดยมี ขอบเขตการด าเนิ น การให้ เกิด ผลตาม มาตรา ๒๕๘ จ. ประกอบด้ ว ย
(๑) การให้สามารถเริ่มดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา
ตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒ นาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์
สังคมและสติปัญญาสมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (๒) ให้ดาเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้ง
กองทุ น ตามมาตรา ๕๔ วรรคหก ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในหนึ่ ง ปี นั บ แต่ วั น ประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ (3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
และอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง
ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไก
สร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู (๔) ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุง
โครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งใน
ระดับชาติและระดับพื้นที่ ทั้งนี้ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
2. พิธีมอบใบประกาศจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป (สานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร)
พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ น าคุ ณ ภ าพ ชี วิ ต คนพิ การ แห่ งชาติ
พ.ศ.๒๕๕๐ แก้ ไขเพิ่ม เติม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ กาหนดให้ มี การจัดตั้งศูน ย์บริการ
คนพิการเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทุกระดับ ให้เป็นไป
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดขึ้น และให้เป็นสถานที่รับคาขอจัดตั้ง
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรคนพิการที่ยื่นขอจัดตั้งเป็น
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ค นพิ ก ารที่ อ ยู่ ในพื้ น ที่ ห่ างไกล และมี ค วามยากล าบาก ได้ เข้า ถึ ง
บริการและสวัสดิการตามสิทธิที่พึงได้รับในระดับชุมชน
2. เพื่ อ ส่ งเสริม ให้ ชุ ม ชนและองค์ ก รด้ านคนพิ ก ารมี ก ารจั ด การตนเองและ
การจัดบริการสาหรับคนพิการ
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3. เพื่อให้คนพิการสามารถดารงชีวิตอิสระ ไม่ถูกเลือกปฏิบัติและมีส่วนร่วมใน
ชุมชนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ได้ ป ระกาศจั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารคนพิ ก ารทั่ ว ไปตั้ ง แต่
พ.ศ. 2558 – 2561 จานวน 17 แห่ ง ในเดือนพฤษภาคม 2562 จังหวัดมุกดาหาร
ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เพิ่มอีกจานวน 2 แห่ง ในโอกาสนี้ จึงขอเรียน
เชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัด มุกดาหาร ได้ ให้เกียรติมอบใบอนุญาตให้กับหน่วยงานที่ ได้
อนุญาตให้จัดตั้งศูนย์ ดังนี้
1. ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตาบลโพนทราย ตาบลโพนทราย อาเภอ
เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
2. ศู น ย์ บ ริก ารคนพิ ก ารทั่ ว ไปโรงพยาบาลดงหลวง ต าบลดงหลวง อ าเภอ
ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
3. พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมในโครงการ To Be Number One จังหวัดมุกดาหาร
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่จังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปั ญ หายาเสพติ ด TO BE NUMBER ONE ในทู ล กระหม่ อ มหญิ งอุ บ ลรั ต นราชกั ญ ญาสิ ริ วัฒ นาพรรณวดีในระดั บ ภาคและระดั บ ประเทศ ประจ าปี 2562 ในกิจกรรมการ
แข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 2019 และ การประกวดเยาวชน
ต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และระดับ ประเทศ ผลปรากฏว่า ทั้ง 2 กิจกรรม ได้สร้างชื่อเสียงแก่จังหวัดมุกดาหาร
สามารถได้รับรางวัลระดับภาค และ ประเทศ ดังนี้
1. การแข่ ง ขั น TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 2019 ได้ รั บ
รางวัลชมเชยระดับประเทศ ทั้ง 2 รุ่น ได้แก่ รุ่น PRE TEENAGE (อายุ 9-14 ปี) และรุ่น
TEENAGE (อายุ 15-22 ปี) เป็นทีมแข่งขันจากชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียน
มุกดาหาร
2. การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9 ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศได้แก่ นางสาวชลลดา ทุ่มโมง ชมรม TO BE
NUMBER ONE โรงเรี ยนโพธิ์ ไทรวิ ทยา ต าบลโพธิ์ ไทร อ าเภอดอนตาล ได้ รั บรางวั ลอั นดั บ 4
ระดับประเทศ ฝ่ายหญิง
ในโอกาสนี้ ขอเรีย นเชิ ญ ท่ านผู้ ว่าราชการจั งหวัด มุก ดาหาร มอบประกาศ
เกียรติ แก่สมาชิก ครูที่ปรึกษา และโรงเรียน ดังนี้
1 .ก า ร แ ข่ ง ขั น TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 2 0 1 9
ระดับประเทศ ประจาปี 2562
1.1 เกียรติบัตร สาหรับผู้เข้าแข่งขัน
(1) รุ่น PRE TEENAGE ได้แก่ ทีมจากโรงเรียนมุกดาหาร
(2) รุ่น TEENAGE ได้แก่ ทีมจากโรงเรียนมุกดาหาร
1.2 เกียรติบัตร สาหรับครูที่ปรึกษาชมรม
(1) นางกลิ่นจันทร์ รามางกูร
(2) นางสาวสุขุมมาลย์ แสงกล้า
1.3 เกียรติบัตร สาหรับโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมุกดาหาร
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2. ตัวแทนเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ที่ปรึกษา
ชมรม TO BE NUMBER ONE และสถานศึ ก ษาที่ เข้ า ร่ว ม และสนั บ สนุ น กิ จ กรรมการ
ประกวดเยาวชนต้ น แบบเก่ งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่ น ที่ 9 ระดั บ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี 2562 ได้แก่
ตัวแทนเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัด
มุกดาหาร
1. น.ส.ฌัชฌรี เมืองโคตร โรงเรียนมุกดาหาร
2. นายธีรภัทร เที่ยงโยธา โรงเรียนมุกดาหาร
3. นางสาวสิริกันยา กันเที่ยง โรงเรียนมุกดาหาร
4. นายศุภกฤต สุริย์ โรงเรียนมุกดาหาร
5. นางสาวสุชาดา ทองสอาด โรงเรียนคาชะอีวิทยาคาร
6. นางสาวปิยะดา แท่งทอง โรงเรียนคาชะอีวิทยาคาร
7. นางสาวมานิตา ยลพันธ์ โรงเรียนคาชะอีวิทยาคาร
8. นายนพกฤษณ์ นารีแพงศรี โรงเรียนคาชะอีวิทยาคาร
9. นายปิยะวัฒน์ บรรจง โรงเรียนคาชะอีวิทยาคาร
10. นางสาวชลลดา ทุ่มโมง โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา
11. นางสาวชลธิชา ทุ่มโมง โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา
12. นางสาววิภาพร ผะอบ โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา
ที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE
1. นางสาวชัชฏาภรณ์ พิรุณโสภา โรงเรียนคาชะอีวิทยาคาร
2. นางสาวอาบพร เวียงสมุทร โรงเรียนคาชะอีวิทยาคาร
3. ว่าที่ รต.หญิงสุนิสา คนหาญ โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา
4. นางสาวแววดาว ยืนยง โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา
5. นางฉวีวรรณ คาผาสุข โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา
6. นางสาวสุภัทรา อินทรพรหมมา โรงเรียนดอนตาลวิทยา
7. นายตวงสิทธิ์ อุทธศรี โรงเรียนดอนตาลวิทยา
8. นางกลิ่นจันทร์ รามางกูร โรงเรียนมุกดาหาร
9. นางสาวสุขุมมาลย์ แสงกล้า โรงเรียนมุกดาหาร
สถานศึ ก ษาที่ เข้ า ร่ ว ม และสนั บ สนุ น กิ จ กรรมการประกวดเยาวชน
ต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL9 ระดับภาคและระดับประเทศ
1. โรงเรียนมุกดาหาร
2. โรงเรียนคาชะอีวิทยาคาร
3. โรงเรียนดอนตาลวิทยา
4. โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา
4. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด (ที่ทาการปกครอง
จังหวัดมุกดาหาร)
ด้ว ยเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลาประมาณ 21.56 น. เจ้าหน้าที่
ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10
ตาบลป่งขาม อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับฝ่ายปกครองอาเภอหว้านใหญ่
และเจ้ าหน้ าที่ ห น่ ว ยความมั่ น คงในพื้ น ที่ ได้ แ ก่ส ถานี เรือ มุก ดาหาร ชุด ชพส. 2122
ร่ ว มกั น ตรวจสอบสถานที่ แ ละสิ่ ง ของต้ อ งสงสั ย ที่ บ ริ เวณริ ม ฝั่ ง แม่ น้ าโขงท้ า ยวั ด
บ้านสองคอน พบถุงบรรจุวัสดุต้องสงสัย จานวน 1 ถุง จึงนาขึ้นมาบนทางเดินริมฝั่งแม่น้า
โขง เพื่ อ ตรวจค้ น พบว่ า เป็ น ยาเสพติ ด ให้ โ ทษประเภท 1 (ยาบ้ า ) จ านวน 20 ห่ อ

๘
ประมาณ 200,000 เม็ด ซึ่งไม่พบผู้กระทาความผิดและผู้ครอบครอง หลังจากนั้นจึงได้
ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียด แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอื่น ๆ แต่อย่างใด จึงได้นา
ยาเสพติดให้ โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตารวจภูธรหว้านใหญ่
เพื่อดาเนินการตามกฎหมายต่อไป ดังนั้น เพื่อเป็นขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการ
สืบสวนปราบปรามยาเสพติดด้วยความพากเพียรวิริยะอุตสาหะ สมควรแก่การยกย่อง
สรรเสริญแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จึงขอเรียน
เชิญท่านผู้ว่าราชกาจังหวัดมุกดาหาร/ผู้อานวยการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติ ด จั งหวัด มุ ก ดาหาร มอบประกาศเกี ย รติ คุ ณ ให้ แ ก่ ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารปราบปราม
ยาเสพติด หน่วยงานราชการ รวมทั้งสิ้น 42 ราย ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่สถานีเรือมุกดาหาร (นรข) จานวน 8 ราย
2. เจ้าหน้าที่ ชุด ชพส. 2122 จานวน 7 ราย
3. ชุ ดรั กษาความปลอดภั ยหมู่ บ้ าน ต าบลป่ งขาม อ าเภอหว้ านใหญ่
จานวน 27 ราย
5. พิธีมอบใบรับรองมาตรฐานข้าวอิน ทรีย์แบบกลุ่มให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการ
รับรองมาตรฐานภายใต้โครงการพัฒนาวิสาหกิจข้าวอินทรีย์ครบวงจรจังหวัดมุกดาหาร
งบพัฒนาจังหวัด ปี 2561 (สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่จังหวัดได้อนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนาและส่ งเสริมการแปรรูปและเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร กิจกรรม พัฒนาระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป้าหมายจานวน 6 กลุ่ม เกษตรกร
212 คน พื้ นที่ 1,500 ไร่ ซึ่ งผลการดาเนิ นงานสามารถพั ฒนาระบบข้าวอินทรีย์ครบวงจร
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์
แบบกลุ่ม จากกรมการข้าว จานวน 4 กลุ่ม รวมเกษตร 122 คน พื้นที่ 1,059 ไร่ ได้แก่
1. กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านคาชะอี ตาบลคาชะอี อาเภอคาชะอี
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกข้าวไรท์เบอรี่บ้านแข้ อาเภอคาชะอี
3. กลุ่มเกษตรอินทรีย์เพื่อการผลิตบ้านแฝก ตาบลโพนงาม อาเภอคาชะอี
4. กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านหนองสระพัง ตาบลกกแดง อาเภอนิคมคาสร้อย
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดมุกดาหาร
ประธาน
หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 2 คน
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่
1 นายไชยวุฒิ สังข์สน
ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ ผอ.การยางแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดมุกดาหาร
2 นายมณเฑียร เหลืองเดชานุรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สถิติจังหวัดมุกดาหาร
พิเศษ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๙

มติที่ประชุม

๑.2 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕62 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

มติที่ประชุม

1.3 สรุ ป ผลการด าเนิ น งานโครงการรณรงค์ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด
TO BE NUMBER ONE จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ณ เดื อ นพฤษภาคม ๒๕๖๒ (ส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/๒๕62 วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562
รายงานการประชุม มี จ านวน 18 หน้ า ฝ่ ายเลขานุ การได้ เผยแพร่ รายงานการ
ประชุม ในเว็บ ไซต์ จังหวั ด www.mukdahan.go.th และแจ้ งส่ ว นราชการหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/๒๕62 วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี ประจาปีพุทธศักราช 2562 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ในการประชุมหารือการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติ
เห็ น ชอบการจั ด กิจ กรรมเนื่ องในโอกาสวันเฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าฯ
พระบรมราชิ นี ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทั้งใน
ส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภ าค และในต่ างประเทศ ส าหรับ การจัดกิจกรรมในส่ ว นภู มิภ าคได้
มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิ ดชอบหลักในการประสานงานกับ
จั งหวั ด ในการจั ด กิ จ กรรมพร้อ มกั บ ส่ ว นกลาง ในการนี้ จั ง หวั ด มุ ก ดาหารจึ ง ก าหนด
จัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดังนี้
1. พิธีทาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เวลา 0๗.๐๐ น. ณ บริเวณหน้า
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
2. พิ ธี ล งนามถวายพระพรชั ย มงคลสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี
ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
3. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เวลา 17.๓๐ น.
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

หน.สนจ.มห.

มติที่ประชุม

หน.สนจ.มห.

(2) พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม
(สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่ได้มีประกาศสานักพระราชวัง เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี
และรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 นั้น รัฐบาลได้รับทราบด้วยความ
เสี ยใจอย่ างยิ่ ง และเพื่ อเป็ นการแสดงความคารวะและไว้ อ าลั ย จึ งมี ประกาศ
สานักนายกรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

๑๐

มติที่ประชุม

นพ.สสจ.

1. ให้ สถานที่ ราชการ รัฐวิ สาหกิ จ หน่ วยงานของรัฐ และสถานศึ กษาทุ กแห่ ง
ลดธงครึ่งเสา ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562
รวม 7 วัน
2. ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสากิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่
27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 (ยกเว้นวันที่ 3 มิถุนายน 2562)
รวม 21 วัน สาหรับประชาชนทั่วไป ขอให้พิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสม
จั งหวั ดมุ กดาหารได้ จั ด สถานที่ ล งนามแสดงความอาลั ย ณ ห้ องแก้ วมุ กดา
ศาลากลางจั งหวัดมุกดาหาร ส าหรับบุค ลากรในสั งกัดและผู้ มาติ ดต่อราชการได้ล งนาม
แสดงความอาลัย ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 – 2 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา
09.00 น.- 16.00 น.
รับทราบ
(3) โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เษก ครั้ งที่ 1/2562 เมื่ อ วั น ที่ 18
มกราคม 2562 ได้มีมติให้กระทรวงสาธารณสุข ดาเนินโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
และกระทรวงสาธารณสุขได้ขอให้สานักงานสาธารณสุขดาเนินการ ดังนี้
1. จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด หน่ ว ยแพทย์ เคลื่ อ นที่ แ ละรั บ บริ จ าคโลหิ ต
เฉลิ มพระเกีย รติฯ จานวน 4 ครั้ง พร้อมทั้งบันทึกแผนปฏิบัติการฯ ผ่ านเว็บไซต์ของ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2562
ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2562
ครั้งที่ 3 ช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562
ครั้งที่ 4 ช่วงเดือนมีนาคม – 4 พฤษภาคม 2562
2. รายงานผลการดาเนินงานการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต
เฉลิมพระเกียรติฯ ในแต่ละครั้ง จานวน 4 ครั้ง เมื่อดาเนินการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ ของแต่ละครั้งเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
ครั้งที่ 1 รายงานผลภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562
ครั้งที่ 2 รายงานผลภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562
ครั้งที่ 3 รายงานผลภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563
ครั้งที่ 4 รายงานผลภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563
3. รายงานผลการส่งต่อผู้ป่วยโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาค
โลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้
ครั้งที่ 1 รายงานผลภายในวันที่ 30 กันยายน 2562
ครั้งที่ 2 รายงานผลภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
ครั้งที่ 3 รายงานผลภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563
ครั้งที่ 4 รายงานผลภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
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4. ประเมินความพึงพอใจต่อโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาค
โลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ โดยใช้แบบสอบถามที่สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดทา
ขึ้น กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้รับบริการ จานวน 50 ตัวอย่างต่อครั้ง และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
จานวน 10-20 ตัวอย่างต่อครั้ง
ผลการดาเนินงาน
แผนปฏิ บั ติ ก ารโครงการจั ด หน่ ว ยแพทย์ เคลื่ อ นที่ แ ละรับ บริจ าคโลหิ ต
เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
การมีส่วนร่วมของส่วนราชการ/หน่วยงาน (โดยเน้นแนวทางการปฏิบัติ
ของส่วนราชการ/หน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ
- ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
- ร่วมดาเนินการการจัดโครงการฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ร่วมบริจาคโลหิตและบริจาคอวัยวะ
โครงการการคัดกรองภาวะบกพร่องการเรียนรู้เด็ก 6-15 ปี เฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สาระสาคัญ
๑. เพื่ อ เป็ น การเฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒. เพื่ อ ส่ งเสริ ม ให้ เด็ ก กลุ่ ม เสี่ ย ง คื อ เด็ ก นั ก เรี ย นอายุ ๖-๑๕ ปี ได้ รั บ
การคัดกรองภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ได้รับการดูแลรักษาที่รวดเร็ว อย่างต่อเนื่อง
และเพิ่ ม ขึ้ น เด็ ก ที่ มี ปั ญ หาการเรี ย น มี 4 โรค คื อ โรคสมาธิสั้ น (ADHD=Attention
Deficit Hyperactive Disorder) โรคบกพร่องทางการเรียนรู้(LD=Learning Disorders)
โรคบกพร่องทางสติปัญญา (ID=Intellectual Disabilities) และโรคออทิสติก (Autistic
Disorders) ข้ อ มู ล จ า ก โร ค ส ม า ธิ สั้ น (ADHD=Attention deficit hyperactivity
disorder) คื อ กลุ่ ม อาการที่ เกิด ขึ้น ตั้ งแต่ ในวัย เด็ กก่ อ นอายุ 12 ปี เป็ น โรคที่ เกิ ดจาก
ความผิดปกติของสมอง กลุ่มอาการของโรคประกอบไปด้วย อาการขาดสมาธิ(attention
deficit) อาการหุ นหั น พ ลั น แล่ น วู่ ว าม (impulsivity) และอาการซนอยู่ ไ ม่ นิ่ ง
(hyperactivity) ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม อารมณ์ การเรียน และการเข้าสังคมกับผู้อื่น
จากการศึ ก ษาความชุ กทั่ ว โลกพบอยู่ ที่ ร้อ ยละ 5.29 (Polanczyk G.,2007) ในไทย
มีความชุกที่ร้อยละ 8.1(ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ,2555) เด็กที่ป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นหาก
ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องตั้งแต่เล็ก เมื่อโตขึ้นเด็กจะมีภาวะแทรกซ้อนที่มีผลกระทบ
ในแง่ลบด้านต่างๆมากมาย ทั้งต่อตัวเด็กและครอบครัว เสี่ยงต่อการเกิดปัญ หาสังคม
โดยเฉพาะปัญหาความรุนแรงด้าน อาชญากรรม และปัญหาการใช้สารเสพติด เมื่อโตขึ้น
พบว่าเด็กสมาธิสั้น มีปัญหาการเรียนร่วมถึงร้อยละ 40-60 และพบว่ามีโอกาสสูงที่จะมี
ภาวะดื้อต่อต้าน (Oppositional Defiant Disorder) และภาวะเกเรก้าวร้าว (Conduct
Disoder) เมื่อโตขึ้น และกลายเป็นเด็กเกเรและต่อต้านสังคมมากกว่าเด็กทั่วไปประมาณ
3-4 เท่า มีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าสูงถึง 5 เท่าของคนทั่วไป มีความเสี่ยงต่อโรควิตก
กั งวลสู งถึ ง 3 เท่ าของคนทั่ ว ไป แต่ ถ้ า ได้ รั บ การรัก ษาตั้ งแต่ อ ายุ ยั งน้ อ ยและยั งไม่ มี
ภาวะแทรกซ้อนการรักษาจะได้ผลดีและเสี ยค่าใช้จ่ายไม่สูง พบว่าส่วนใหญ่ผู้ปกครองมัก
เข้าใจผิดว่าเป็นแค่เด็กดื้อ เด็กซนปกติทั่วไป การที่จะทาให้เด็กสมาธิสั้นได้รับการตรวจ
ประเมินและเข้าสู่กระบวนการรักษาตั้งแต่อายุยังน้อยต้องอาศัยการให้ความรู้สู่ ชุม ชน
การสร้างความตระหนักรู้ในครูและผู้ปกครอง รวมถึงมีการคัดกรองที่มีคุณภาพ
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ผลการดาเนินงาน
เป้าหมายเด็กกลุ่มเสี่ยงที่คัดกรองโดยครูอนามัยในโรงเรียน จานวน 3,244
คน ได้ส่งต่อเพื่อให้พยาบาล PG เด็กตรวจ จานวน 1,223 คน คิด เป็นร้อยละ ๓๗.๗๐
และส่งพบแพทย์/จิตแพทย์ ๗๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๑๓
การมีส่วนร่วมของส่วนราชการ/หน่วยงาน
สพฐ.,โรงเรี ย นในสั งกั ด สพฐ.และโรงเรีย นในสั งกั ด องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ,แรงงานจังหวัดมุกดาหาร ,ส านักงานพั ฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษ ย์
จังหวัดมุกดาหาร และบ้านพักเด็กจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ
(4) การติ ด ตามประเมิน ผลการดาเนิน งานชมรม TO BE NUMBER ONE
จั งหวัด มุ กดาหาร โดยคณะอนุกรรมการระดั บประเทศ (สานัก งานสาธารณสุ ข
จั งหวัด มุกดาหาร)
โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
จังหวัดมุกดาหารเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร มีเป้าหมายชีวิต เป็นคนดี คนเก่ง เป็นหนึ่ง
โดยไม่ พึ่ ง ยาเสพติ ด ” การติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งานจั งหวั ด /ชมรม TO BE
NUMBER ONE พื้ น ที่ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ก าหนดการคณะกรรมการลงพื้ น ที่ วั น ที่ ๕
มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. : ลงพื้ น ที่ ป ระเมิ น จั งหวั ด มุ ก ดาหาร (ระดั บ เงิ น ปี ที่ ๒)
ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
เวลา ๑๒.๐๐ น. : พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล
อาเภอเมืองกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. : ลงพื้นที่ประเมินโรงเรียนคาชะอีวิทยาคาร (ระดับเงินปีที่ ๑)
ณ โรงเรียนคาชะอีวิทยาคาร อาเภอคชะอี จังกหวัดมุกดาหาร
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. : เดินทางกลับจังหวัดขอนแก่น เชิญคณะกรรมการ คณะที่ ๑
ตามค าสั ง แต่ ง ตั้ งคณ ะกรรมการรณ รงค์ ป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ ห ายาเสพ ติ ด
TO BE NUMBER ONE จังหวัด มุ ก ดาหาร ที่ ๑๖๖๗/๒๕๖๒ ลงวัน ที่ ๒๓ พฤษภาคม
๒ ๕ ๖ ๒ เพื่ อ ต้ อ น รั บ ก ารล งพื้ น ที่ เพื่ อ เก็ บ ค ะ แ น น ก ารป ระก วด กิ จก รรม ใน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดั บ ประเทศ ในวั น ที่ พุ ธ ที่ ๕ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมมุ ก ดาหาร แกรนด์ โฮเทล อ าเภอเมื อ งมุ ก ดาหาร จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
เชิญคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนการดาเนินงาน รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดระดับจังหวัด และระดับอาเภอ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมประกวด
รับทราบ
(5) รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
(พชอ.) (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ(พชอ.) อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
วิสัยทัศน์(Vision ): มุ่งมั่นพัฒนาอาเภอดอนตาลให้เป็น “ดอนตาลน่าอยู่” เป้าประสงค์(Goal):
พัฒนาดอนตาล ๕ มิติ (๕ ด้าน) ได้แก่ ด้านสังคม (Social) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)
ด้ านการศึ กษา (Education) ด้ านสุ ขภาพ (Healthy) ด้ านเศรษฐกิ จ (Economy) ประเด็ น
ยุ ทธศาสตร์ (Strategic Issue): เสริมสร้างสั งคมดี เน้ น “หมู่ บ้ าน/ชุ มชนปลอดอบายมุ ข ”
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พัฒนาสิ่งแวดล้อม “สะอาด สวยงาม ปลอดภัยไร้มลพิษ” พัฒนาคุณภาพและสร้างโอกาสทางการศึกษา
“เข้าถึง ครอบคลุม มีคุณภาพ” ส่งเสริมสุขภาพคนและสัตว์ เน้น“พัฒนาการสมวัย ใส่ใจผู้สูงอายุ สัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย” ดาเนินการตาม “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้)
การดาเนินการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานผ่านคณะอนุกรรมการทั้ง ๕ มิติ และคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตาบล(พชต.) ทั้ง ๗ ตาบล ดังนี้
ด้านสังคม
- ทุกภาคส่วนอาสาร่วมใจพัฒนาอุทยานสมเด็จย่า ทุกวันพุธ
- กาหนดนโยบายงานศพปลอดแอลกอฮอล์
- ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนดาเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดยาเสพติด
ด้านสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะ และมีถังขยะอินทรีย์ทุกครัวเรือน
- รณรงค์หน่วยงานปลอดโฟม ปลอดพลาสติก
- กหมู่บ้านมีถนนตัวอย่าง ที่ สะอาด สวยงาม ปลอดภัย อย่างน้อย ๑ สาย
ด้านการศึกษา
- ส่งเสริมให้เด็ก 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพัฒนาการสมวัย
- ส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ด้านสุขภาพ
- ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลหญิงตั้งครรภ์คุณภาพ เด็ก 0-5 ปี พัฒนาการสมวัย
- ส่งเสริมกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุทั้งกลุ่ม ติดสังคม ติดบ้าน และติดเตียง
- ส่งเสริมการดาเนินงานสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
ด้านเศรษฐกิจ
- ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านป่าชาด ต.ป่าไร่
- ดาเนินงานตลาดชายแดนและตลาดนัดชุมชน
- ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP) ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
รับทราบ
(6) แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย จั งหวั ด มุ ก ดาหาร ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. 2562-256๖) (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ ๑๒ ยุ ทธศาสตร์ ที่ ๑
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยมีหนึ่งในเป้าหมายสาคัญให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
เต็มตามศักยภาพ ตามนโยบายรัฐบาล การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ ( Promotion &
Prevention Excellence) แผนงานพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่ มสตรีและเด็กปฐมวัย
การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย จาเป็นต้องดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งกระทรวง/หน่วยงานของรัฐ รวมถึงภาคเอกชน ที่ร่วมจัดการศึกษา
และ ดาเนิ นงานด้านเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ๔ กระทรวงหลัก ภายใต้บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ การบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่ นคงของมนุ ษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุ ข และกระทรวงศึ กษาธิ การ
เพื่อร่วมผลักดันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติ เพื่อให้เกิ ดการดาเนินงานด้านเด็กปฐมวัยแบบ
บู รณาการที่ มีประสิ ทธิภาพ สาระส าคัญ (ร่าง) แผนที่ ยุทธศาสตร์การพั ฒนาเด็กปฐมวัย

๑๔

มติที่ประชุม

จังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๖ วิสัยทัศน์: “เด็กปฐมวัยมุกดาหารทุกคนได้รับการพัฒนาเต็ม
ศั กยภาพ” ยุ ทธศาสตร์ที่ ๑ ส่ งเสริมระบบพั ฒนาสุ ขภาวะและ การพั ฒนาเด็ กปฐมวั ย อย่ างมี
คุณภาพสมวัยทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งในการพัฒนา
ศักยภาพเด็กปฐมวัย ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างและพั ฒนาระบบบริหารจัดการการพั ฒนาเด็ ก
ปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
เป้ าประสงค์ G๑ : เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวั ย G๒ : เด็กปฐมวัยมีความ
พร้ อมก่ อนเข้ าประถมศึ กษา G๓ : เด็ กปฐมวัย เกิ ดและเจริญเติ บโตอย่ างมี คุ ณภาพ G๔ :
ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ในการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย G๕ : พ่อ แม่ และผู้ดูแล
เด็กปฐมวัยมี ความรอบรู้ในการเลี้ ยงดู เด็กอย่างถูกต้อง เหมาะสม G๖ : สถานรับเลี้ ยงเด็ ก
ศูนย์ เด็ กเล็ กและโรงเรียนอนุ บาล มี คุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานสถานพั ฒนาเด็ กปฐมวัย
แห่ งชาติ G๗ : การขับเคลื่อนระบบพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง
G๘ : การสื่อสาร และสร้างกระแสการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีประสิทธิภาพ G๙ : ภาคีเครือข่าย
ทุกระดับมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย G๑๐ : ระบบบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยมีประสิทธิภาพ G๑๑ : ระบบข้อมูล สารสนเทศเด็กปฐมวัยมีคุณภาพ G๑๒ : บุคลากร
มีทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสม
รับทราบ
(7) รายงานผลการใช้ จ่ ายเงิ นงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)

คลังจังหวัด

1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
%
ลาดับการ
ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2562
เป้าหมาย สูง/ต่า เบิกจ่าย
รายการ
งบประมาณ ก่อหนี้ (PO) เบิกจ่าย ร้อยละ (เม.ย.62) (+/-) (ประเทศ)
งบประจา 1,057.84 790.07
782.29 73.95 72.33 +1.62
42
งบลงทุน 1,354.18 919.88
538.54 39.77 58.33 -18.56
68
รวม
2,412.02 1,709.95 1,320.83 54.76 69.33 -14.57
64

2. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
%
ลาดับการ
ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2562
สู
ง
/ต่
า
เป้าหมาย
รายการ
เบิกจ่าย
(+/-)
ก่อหนี้
(ประเทศ)
งบประมาณ
เบิกจ่าย ร้อยละ (เม.ย.62)
(PO)
24.06
13
งบดาเนินงาน 44.71
23.51 52.60 72.33 -19.73
42.82
58
งบลงทุน
162.81
23.65 14.53 58.33 -43.80
66.88
51
รวม
207.52
47.17 22.73 69.33 -46.60
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๕
(8) การดาเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
คลังจังหวัด
ลาดับ

อาเภอ

จานวนบัตร

1
2
3
4
5
6
7

เมืองมุกดาหาร
คาชะอี
ดอนตาล
นิคมคาสร้อย
ดงหลวง
หว้านใหญ่
หนองสูง
รวม

6,494
2,7835
2,106
2,356
2,054
1,265
1,202
18,260

มติที่ประชุม

รับทราบ

แทน ผอ.ทสจ.

ส่งมอบบัตร
ให้กับผู้มีสิทธิ์
(ใบ)
6,454
2,735
2,098
2,355
2,052
1,265
1,202
18,161

คิดเป็น
คงเหลือ
ร้อยละ

คิดเป็น
ร้อยละ

99.38
98.28
99.62
99.96
99.90
100.00
100.00
99.46

0.62
1.72
0.38
0.04
0.1
0
0
0.54

40
48
8
1
2
0
0
99

(9) “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ” (สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร)
ด้ว ยจั งหวัด มุกดาหาร มี นโยบายให้ ส่ ว นราชการภายในศาลากลางจังหวัด
มุกดาหาร ดาเนินการตามตัวชี้วัด “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
ภาครัฐ” ของหน่ วยงานราชการภายในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 1
สิ ง หาคม 2561 และก าหนดให้ “ผลการลดและคั ด แยกขยะมู ล ฝอย” เป็ น ตั ว ชี้ วั ด
ประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งอยู่ในประเด็น
การประเมินที่ 7. การคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ตามความ
เหมาะสมของหน่วยงาน จังหวัดมุกดาหารจึงแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการภายในศาลากลาง
จังหวัดมุกดาหารทุกหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลประจาศาลา
กลางจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
จะเป็นผู้ดาเนินการจัดเตรียมสมุดคู่ฝากธนาคารขยะรีไซเคิลสาหรับหัวหน้าส่วนราชการ
และจะด าเนิ น การรั บ ซื้ อ ขยะรีไซเคิ ล เป็ น ประจ าทุ ก เดื อ น ในวั น ที่ ต รงกั บ การประชุ ม
กรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหารทุกครั้ง จึงใคร่
ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ าน น าขยะรีไซเคิ ล มาเพื่ อ จ าหน่ ายในนามหั ว หน้ าส่ ว นราชการ ภายใต้
กิจกรรมโครงการธนาคารขยะศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนพฤษภาคม 2562
ในวัน พฤหั ส บดีที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๖2 เวลา 9.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานหน้าห้ อง
ประชุมแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๑ และขอความร่วมมือคัดแยกขยะ
ตามประเภทขยะรีไซเคิลที่รับซื้อ
ผลการดาเนินงาน การดาเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลของศาลากลางจังหวัด
มุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเริ่มดาเนินการครั้งแรกวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งดาเนินการ
จนถึงปัจจุบัน จานวน 27 เดือน สามารถคัดแยกขยะของศาลากลางจังหวัดมุ กดาหารให้
เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ 18,799.46 กิโลกรัม แยกเป็นประเภทของขยะรีไซเคิล
ดังนี้ กระดาษ 15,553.06 กิโลกรัม พลาสติก 1,712.05 กิโลกรัม แก้ว 1,030.90
กิโลกรัม เหล็ก 466.40 และอลูมิเนียม 37.05 กิโลกรัม

๑๖

มติที่ประชุม

การมีส่วนร่ วมของส่วนราชการ/หน่วยงาน (โดยเน้นแนวทางการปฏิบั ติ
ของส่ ว นราชการ/หน่ ว ยงานเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นนโยบายต่ า งๆ) กิ จ กรรมมาตรการ
ลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐเป็นการบูรณาการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐ
มีการลด และคัดแยกขยะมูล ฝอยในหน่ วยงานเพื่ อเป็ นแบบอย่างแก่ภ าคเอกชน และ
ประชาชน ในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย จึงเห็นควรแจ้งให้
หัวหน้าส่วนราชการภายในศาลากลางจังหวัดมุกดาหารทุกหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ประจาศาลากลางจังหวัด เพื่อให้ การจัดการขยะมูล ฝอย
มีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการนาไปใช้ประโยชน์ และให้การดาเนินงานด้านการลด และคัด
แยกขยะมูลฝอยในจังหวัดมุกดาหารเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
รับทราบ
(10) กิจกรรมโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลประจาศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
(สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร)

แทน ผอ.ทสจ.

ด้วยจั งหวัดมุกดาหาร มีนโยบายให้ส่ วนราชการภายในศาลากลางจังหวัด
มุก ดาหาร ดาเนิ น การตามตั ว ชี้วัด มาตรการลด และคัด แยกขยะมู ล ฝอยในหน่ ว ยงาน
ภาครัฐ ของหน่วยงานราชการภายในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยให้หัวหน้าส่วน
ราชการภายในศาลากลางจั งหวัด มุ ก ดาหารทุ ก หน่ ว ยงาน เข้ า ร่ว มกิ จ กรรม โครงการ
ธนาคารขยะรีไซเคิลประจาศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร จะเป็นผู้ดาเนินการจัดเตรียมสมุดคู่ฝากธนาคารขยะ
รีไซเคิลสาหรับหัวหน้าส่วนราชการ และจะดาเนินการรับซื้อขยะรีไซเคิล เป็นประจาทุก
เดือน ในวันที่ตรงกับการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหารทุกครั้ง จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน นาขยะรีไซเคิลมาเพื่อจาหน่ายในนาม
หัวหน้าส่วนราชการ ภายใต้ กิจกรรมโครงการธนาคารขยะศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ประจาเดือนพฤษภาคม 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๖2 เวลา 9.๐๐ น.
เป็ น ต้ น ไป ณ ลานหน้ า ห้ อ งประชุ ม แก้ ว มุ ก ดา ศาลากลางจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ชั้ น ๑
และขอความร่วมมือคัดแยกขยะตามประเภทขยะรีไซเคิลที่รับซื้อ
ตัวอย่างสมุดคู่ฝากธนาคารขยะหัวหน้าส่วนราชการศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๗
3.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)

แทน ผอ.ทสจ.

มติที่ประชุม
แทน วัฒนธรรมฯ

(1) โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดมุกดาหาร)
เนื่ องในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธีบรมราชาภิ เษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พุทธศักราช 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้จัดทาโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เษกขึ้ น โดยมี ก าหนดด าเนิ น การตั้ ง แต่
พฤษภาคม 2562 ถึง พฤษภาคม 2563 โดยมีเป้าหมายปลูกต้นไม้ทั่วทั้งประเทศกว่า
10 ล้ า นต้ น ในระยะเวลา 1 ปี และขอเชิ ญ ชวนและประชาสั ม พั น ธ์ ให้ ป ระชาชน
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน ได้ร่วมใจและบูรณาการร่วมกันปลูกต้นไม้
อย่างน้อย 1 ต้น ในที่ดินของเอง พื้นที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและทุกภาคส่วน
ได้ร่วมใจและบู รณาการร่วมกันปลูกต้นไม้ โดยเฉพาะประชาชนทั่วไปร่วมใจปลูกต้นไม้
อย่ า งน้ อ ยคนละ 1 ต้ น ในที่ ดิ น ของตนเอง ส าหรั บ ประชาชนที่ ไ ด้ ป ลู ก ต้ น ไม้ แ ล้ ว
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ทางเว็บไซต์กรมป่าไม้ พร้อมทั้ง
บารุงรักษาให้เจริญงอกงาม อันเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตราบนานเท่านาน โดยสามารถติดต่อขอรับกล้าไม้
ได้ ฟรี ที่ สถานีเพาะชากล้าไม้มุกดาหาร บ้านคาป่าหลาย ตาบลคาป่าหลาย อาเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โทร : 0890094878 , 0897122453
รับทราบ
(2 ) หลั ก การของแผนปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ พิ ธี ก ารศพ ทั่ ว ประเทศ
(สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
กระทรวงวัฒนธรรมได้รับแจ้งจากสานักนายกรัฐมนตรีว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มีพระราโชบายเกี่ยวกับพิธีการศพแก่ข้าราชการ บุคคลผู้ทาคุณประโยชน์ และประชาชนที่
มีสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ของสานักพระราชวังทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปให้
รัฐบาลดาเนินการโดยกระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ มีมติเห็ นชอบใน
หลักการของแผนปฏิบัติงานตามภารกิจพิธีการศพทั่ วประเทศ และให้กระทรวงวัฒนธรรม
เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติภารกิจนี้ โดยให้พร้อมดาเนินการเต็มรูปแบบได้ตั้งแต่วันที่
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็ น ต้ น ไป ทั้ งนี้ ให้ ก ระทรวงวั ฒ นธรรมรั บ ไปพิ จ ารณาร่ว มกั บ
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การจั ด โครงสร้ า งรองรั บ การปฏิ บั ติ งาน
อั ต ราก าลั ง วั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ งบประมาณค่ า ใช้ จ่ ายต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง โดยยึ ด หลั ก ความ
ประหยัด เหมาะสม คุ้มค่า เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ และให้ดาเนินการให้ถูกต้อง
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป
การประชุ ม หารื อ การด าเนิ น งานพิ ธี ก ารศพที่ ได้ รั บ พระราชทาน ระหว่ า ง
กระทรวงวัฒ นธรรม และหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมี
รองนายกรั ฐ มนตรี (นายวิษ ณุ เครือ งาม) เป็ น ประธานการประชุม ผู้ เข้าร่ว มประชุ ม
ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย สานักงาน ก.พ.ร. สานักงาน ก.พ.
สานั กงบประมาณ ที่ประชุมมีมติกาหนดให้ ภ ารกิจพิธีกรศพที่ได้รับพระราชทานอยู่ใน
ความรั บ ผิ ด ชอบของส านั ก งานปลั ด กระทรวงวัฒ นธรรม เพื่ อ วางรากฐานระบบการ
ปฏิบัติงานทั่วประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในระยะ ๓ ปีแรก เนื่องจากเป็นภารกิจใหม่

๑๘

มติที่ประชุม

แทน ท่องเที่ยวฯ

ที่กระทรวงวัฒ นธรรมยังไม่เคยดาเนินการมาก่อน และจาเป็นต้องดาเนินการให้ถูกต้อง
ตามโบราณราชประเพณี เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและไม่ ให้ มี ข้ อ ผิ ด พลาด และ
มอบหมายให้ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงวั ฒ นธรรม ท าความเข้ าใจในรายละเอี ย ดการ
ปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาสนับสนุนการจัดโครงสร้างรองรับการ
ปฏิบั ติงาน อัตรากาลัง วัสดุครุภัณฑ์ และงบประมาณ ค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งกาลังพล
เสริมจากกระทรวงมหาดไทยสาหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัด.
ผลการด าเนิ น งาน กระทรวงวั ฒ นธรรมได้ ด าเนิ น การเตรีย มความพร้อ ม
ด้านบุคลากร โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไปศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานร่วมกับ
กองพระราชพิ ธี ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เป็ น ต้ น มากองพิ ธี ก ารศพที่ ไ ด้ รั บ
พระราชทาน เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานปลัดกระทรวง
วัฒ นธรรม ทาหน้าที่ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานพิธีการศพทั่วประเทศ
โดยการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิธีการศพภาค จานวน ๑๖ ศูนย์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
พิธีการศพในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุม
และสมพระเกียรติ สามารถสนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นไปตามพระบรมราโชบาย
มีการปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน ถูกต้องตามโบราณราชประเพณี และสมพระเกียรติ ให้พสก
นิการชาวไทยได้รับเกียรติอันสูงสุดอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ยังความปราบปลื้มเป็นล้นพ้น
อย่างหาที่สุดมิได้แก่ผู้วายชนม์และครอบครัว ที่ได้รับพระราชทานเกียรติอันสูงยิ่ งในวาระ
สุดท้ายแห่งชีวิต
การปฏิบัติหน้าที่ โดยกระทรวงวัฒนธรรมรับภารกิจจากสานักพระราชวังมา
ปฏิบัติทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ระยะที่ ๑ รับดาเนินการตั้งแต่วันที่ ๑
มกราคม ๒๕๖๒ เป็ น ต้ น ไป ทั้ ง ในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ระยะที่ ๒
ดาเนินการเต็มรูปแบบทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป เพื่อรับ
สนองงานตามพระราชประสงค์ ให้พสกนิกรชาวไทยสามารถได้รับเกียรติอย่างเท่าเทียม
และทั่วถึง และสร้างความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มี
ต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า รวมทั้งเกิดความมุ่งมันในการทาคุณประโยชน์และสร้าง
คุณงามความดีต่อประเทศชาติ
กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ปั จจุ บั น มีอัตรากาลั ง ทั้งสิ้ น จานวน ๑๗ คน ประกอบด้ว ย ข้าราชการ จานวน ๑ คน
พนักงานราชการ ๔ คน และ พนักงานจ้างเหมาบริการ จานวน ๑๒ คน
รับทราบ
(3) โครงการท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม จั ง หวั ด สนุ ก ตามรอยอารยธรรมลุ่ ม แม่ น้ าโขง
(ธรรมะ ธรรมชาติ วั ฒ นธรรม) สู่ ส ากล (สานั กงานการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั งหวั ด
มุกดาหาร)
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร ได้ดาเนินการจัดกิจกรรม
Road Show ส่ ง เสริ ม การตลาดภายในประเทศ จ านวน 5 วั น ในกรุ ง เทพมหานคร
เพื่อให้เป็นพื้นที่โดดเด่นด้านธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม มีกิจกรรมงานประเพณีที่
เป็ น เอกลั ก ษณ์ แต่ อ ย่ างไรก็ ต ามยั งพบว่ าขาดการส่ งเสริม ให้ เกิ ด การสร้า งสรรค์ ข อง
กิจ กรรมให้ มีค วามน่ าสนใจ และขาดการประชาสั ม พั นธ์ที่ ตรงกั บกลุ่ ม เป้ าหมายอย่าง
ต่อเนื่อง จึงส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด จากปัญหาดังกล่าว
กลุ่มจังหวัดสนุก จึงได้ให้ความสาคัญด้านการยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความโดด
เด่นน่าสนใจ และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างกว้างขวาง เพื่อให้มีการขับเคลื่อน

๑๙
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มติที่ประชุม

ภารกิจไปสู่จุดหมาย ตามยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งยังมุ่งหวังว่าจะเป็น
การรองรับการแข่งขันจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และนามาซึ่ง
การเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่กลุ่มจังหวัดสนุก
1. จัดให้มีการนาเสนอเรื่องราวสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน
กลุ่มชาติพันธ์ และหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน ในกลุ่มจังหวัดสนุก ไม่น้อยกว่าจานวน 30 บูธ
2. จั ด ให้ มี ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญในตลาดท่ อ งเที่ ย วและบริ ก ารมา
บรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับตลาดท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้แก่นักธุรกิจผู้ประกอบการ
3. จัดให้มีการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
และผู้แทนกลุ่มหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธ์ หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน 1 ครั้ง (3 จังหวัดๆ ละ 1 ครั้ง)
4. จัดให้มีการแสดงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ไม่น้อยจานวน 3 ชุด ในงานของ
กลุ่มและจับรางวัลจานวนไม่น้อยกว่า 100 ชิ้น ๆ ละไม่น้อยกว่า 200 บาท ตลอดการจัดงาน
5. งานสรุปรายงานผลเชิงปริมาณและคุณภาพ จานวน 1 งาน จานวน 5 เล่ม
การด าเนินงาน อยู่ในระหว่างการจัดหาผู้ รับจ้าง ฯ ดาเนินการจัดกิจกรรม
ในช่วงเดือนมิถุนายน 2562 ณ ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร
รับทราบ
(4) สรุปการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 15 และสรุปการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจาปี
2562 (สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร)
การแข่ ง ขั น กี ฬ าผู้ สู ง อายุ แ ห่ ง ประเทศไทย ครั้ ง ที่ 13 ประจ าปี 2562
"มะขามหวานเกมส์ "
รายละเอียดกิจกรรม จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ
แห่ งประเทศไทยครั้งที่ 13 ประจาปี 2562 "มะขามหวานเกมส์ " โดยมี นายสั นติ ป่ า
หวาย อธิ บ ดี ก รมพลศึ ก ษาเป็ น ประธานพิ ธี เปิ ด การแข่ ง ขั น ฯ พร้ อ มด้ ว ยผู้ บ ริ ห าร
กรมพลศึ กษา ผู้ แทนหน่ ว ยงานต่างๆ นั กกีฬ าประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ จังหวัด
มุ ก ดาหารโดย นาย ชยั น ต์ ศิ ริ ม าศ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร มอบหมายให้
นางหริรักษ์ มณีสร้อย รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร นานัก กีฬา
ผู้สูงอายุ จังหวัดมุกดาหาร เข้าการร่วมแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13
ประจาปี 2562 ในระหว่างวันที่ 9 - 12 พฤษภาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางสถาบัน
พลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนักกีฬาและผู้ ร่วม
เข้ า ชมกว่ า 8,000 คน ส านั ก งานการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร สรุ ป ผล
การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 ประจาปี 2562 ดังนี้
1. ชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดสงขลา 11 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 10 เหรียญทองแดง
2. รองชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา 10 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน
6 เหรียญทองแดง
3. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น 10 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 9
เหรียญทองแดงจังหวัดมุกดาหารได้ลาดับ ที่ 57 ได้รับ 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกรีฑา
วิ่ง 5,000 เมตรและวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร (ชาย) รุ่นอายุ 65 - 69 ปี
งบประมาณดาเนินการโดย : กรมพลศึกษา
รับทราบ
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ท้องถิ่นจังหวัด

มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)
(1) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” (สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร)
1. โครงการ “ทาถังขยะเปียกเพิ่มมูลค่าขยะ” จังหวัดมุกดาหาร
ผลการดาเนินโครงการ
จังหวัดมุกดาหารมีการจัดทารูปแบบการรายงานการจัดทาถังขยะเปียกเพิ่ม
มูลค่าขยะผ่านการแชร์ Location จุดทาถังขยะเปียก เพื่อนาไปจัดทาฐานข้อมูลแผนที่ถัง
ขยะเปียกจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งปัจจุบัน มีส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วม
โครงการจานวน 12,000 คน
2. โครงการ “มุกดาหารเมืองสะอาด”
ผลการดาเนินโครงการ
ปั จจุ บั นมี หน่ วยงานที่ สมั ครเข้ าร่ วมโครงการจ านวน 110 แห่ ง ซึ่ งส านั กงาน
ส่งเสริมมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารได้ดาเนินการจัดส่งตัวชี้วัดในการตรวจประเมิน
และจับคู่ไขว้ตรวจระหว่างหน่วยงาน โดยจะดาเนินการตรวจประเมินตามลาดับต่อไป
3. โครงการ “หิ้วถุงผ้า นุ่งผ้าไทย ถือปิ่นโต” จังหวัดมุกดาหาร
ผลการดาเนินโครงการ
จังหวัดมุกดาหารมีการรณรงค์และแจ้งส่วนราชการในการเข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการ “หิ้ ว ถุ งผ้ า นุ่ งผ้ า ไทย ถื อ ปิ่ น โต” จั งหวั ด มุ ก ดาหาร และให้ รายงานผลการ
ดาเนินการทุกวันที่ 5 ของเดือน โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมในเดือน
เมษายน 2562 ทั้งสิ้น 13 หน่วยงาน จานวน 289 คน
4. โครงการ “Big Cleaning Day” จังหวัดมุกดาหาร
ผลการดาเนินโครงการ
จังหวัดมุกดาหารมีการรณรงค์และแจ้งส่วนราชการในการเข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการ “Big Cleaning Day” จังหวัดมุกดาหาร และให้รายงานผลการดาเนินการทุก
วันที่ 5 ของเดือน โดยมีส่วนราชการ รายงานการทาความสะอาดหน่วยงานของตนเอง
ประจาเดือนเมษายน 2562 ทั้งสิ้น 8 หน่วยงาน จานวน 288 คน เข้าร่วมกิจกรรม
รับทราบ
(2) รายงานภาวะเศรษฐกิจ การคลัง จั งหวั ดมุ ก ดาหาร ประจาเดือ นมี น าคม
2562 (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
“ในเดือนมกราคม 2562 เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร
บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจจังหวัด มุกดาหารมีสัญญาณหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จาก
การหดตัวของภาคเกษตรกรรม ภาคการบริการ การบริโภคภาคเอกชน ส่วนการค้าชายแดน
ชะลอตัว ส าหรั บภาคอุตสาหกรรม การลงทุนภาคเอกชนและการใช้ จ่ายภาครัฐ ขยายตั ว
เสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัด อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและการจ้างงานหดตัวเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน”
เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) พบว่าภาพรวมมีสัญญาณหดตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนเดีย วกัน ของปี ก่อนสะท้อนจากการผลิตภาคเกษตรกรรมหดตัว โดยดัช นีผ ลผลิ ต
ภาคเกษตรกรรม (API) หดตัวที่ร้อยละ -53.32 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
พิจารณาจากปริมาณผลผลิตอ้อยโรงงานและยางพารา หดตัวตามพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตที่ลดลง
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และปริมาณอาชญาบัตรสุกรหดตัว เนื่องจากวัตถุดิบอาหารสัตว์ราคาสูงขึ้นมีผลกระทบต่อ
ต้นทุนการผลิตของสุกร ภาคการบริการหดตัว โดยดัชนีผลผลิต ภาคการบริการ (SI)
หดตัวที่ร้อยละ -28.95 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนเป็นผลมาจากการหดตัว
ของภาษีการขายส่งขายปลีกฯ ประกอบกับจานวนนักท่องเที่ยวผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
และจานวนผู้เยี่ยมเยือนจังหวัดมุกดาหารชะลอตัว ทาให้รายได้จากการท่องเที่ยวชะลอตัว
ตามมา สาหรับภาคอุตสาหกรรมขยายตัว โดยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (IPI) ขยายตัว
ที่ร้อยละ 17.37 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน พิจารณาจากปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ภาคอุตสาหกรรมและจานวนทุนจดทะเบียนสะสมของภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพิ่มขึ้น
จากการจดทะเบียนของอุตสาหกรรมทาการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและการขยายกาลัง
การผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ภายในจังหวัด
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์(การใช้จ่าย)พบว่า มีสัญญาณชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน เป็นผล มาจากการค้าชายแดนชะลอตัว โดยดัชนี การค้าชายแดน
(X-m Index) ชะลอตัวร้อยละ 5.54 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจาก
การหดตัวของมูล ค่าการส่งออกร้อยละ -7.75 ขณะที่มูลค่าการนาเข้าขยายตัวร้อยละ
22.80 ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ประกอบการบางส่วนย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเวียดนาม
เพื่ อลดต้น ทุน ทั้ งด้านค่าแรงและการขนส่ ง ท าให้ การค้ าชายแดนปรับตั ว ลดลง สิ น ค้ า
ส่งออกที่มีมูลค่าสูงสุด 3 ลาดับแรก คือ (1) เครื่องประมวลผลหรือหน่วยเก็บข้อมูล (2)
อุปกรณ์สารองไฟ และ (3) แผ่นวงจรพิมพ์ สินค้านาเข้าที่มีมูลค่าสูงสุด 3 ลาดับแรก คือ
(1) สื่อบันทึกหรืออุปกรณ์หน่วยความจาต่างๆ (2) เครื่องประมวลผลหรือหน่วยเก็บข้อมูล
(3) ทองแดงบริสุทธิ์ ตามลาดับ ด้านการบริโภคภาคเอกชนหดตัว โดยดัชนีการบริโภค
ภาคเอกชน (Cp Index) หดตัว ร้อยละ -31.88 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
พิจ ารณาจากการหดตัว ของการจัดเก็บ ภาษี มูล ค่าเพิ่ ม การจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่ ว น
บุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งและการจดทะเบียนของรถจักรยานยนต์ สาหรับการใช้จ่ายภาครัฐ
ขยายตัว โดยดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ (G Index) ขยายตัวร้อยละ 1.73 จากการเบิกจ่าย
รายจ่ายงบประจาที่ขยายตัวร้อยละ 6.63 ส่วนรายจ่ายงบลงทุนหดตัวร้อยละ -22.96
เนื่องจากรายจ่าย งบลงทุนส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างการดาเนินการของผู้รับจ้างซึ่งยังไม่ถึง
ระยะเวลาการส่งมอบงานตามสัญญาที่กาหนด การลงทุนภาคเอกชนขยายตัว โดยดัชนี
การลงทุนภาคเอกชน (IpIndex) ขยายตัวร้อยละ 8.38 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน เป็นผลมาจากการขยายตัวของสินเชื่อเพื่อการลงทุน จานวนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์
จดทะเบียนใหม่ และพื้นที่อนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลเมือง โดยเป็นการขยายตัวของ
พื้นที่อนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัย เป็นสาคัญ
ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัดมุกดาหารพบว่า ในเดือนมกราคม 2562 ดัชนี
รายได้เกษตรกรหดตัวที่ร้อยละ -53.36 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผล
มาจากดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ -53.32 จากการหดตัวของปริมาณ
ผลผลิ ต อ้ อ ยโรงงาน ยางพาราและอาชญาบั ต รสุ ก ร ประกอบกั บ ดั ช นี ร าคาผลผลิ ต
ภาคเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ -1.16
ด้านการเงินพบว่า ปริมาณสินเชื่อรวมสูงกว่าปริม าณเงินฝากรวม ซึ่งปริมาณ
สินเชื่อรวมขยายตัวที่ร้อยละ 7.38 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการปล่อย
สินเชื่อเพื่อลูกค้าภาคธุรกิจ สินเชื่อสาหรับกิจการเอสเอ็มอี และสินเชื่อเพื่อกองทุนพัฒนา
เอสเอ็มอีประชารัฐ สาหรับปริมาณเงินฝากรวมชะลอตัวที่ร้อยละ 1.05 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน
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มติที่ประชุม

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ(Stability) พบว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปอยู่ที่ระดับ
101.70 หดตัวร้อยละ -0.10เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการหดตัวของ
ดัชนีราคาสินค้าหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ หมวดพาหนะ การขนส่ง และ
การสื่อสาร หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล เป็นต้น สาหรับการจ้างงานใน
เดือนมกราคม 2562 หดตัวร้อยละ -3.07 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
ด้านการคลัง พบว่าในเดือนมกราคม 2562 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รวมมีจานวน 719.80 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.36 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน เป็นผลมาจากการเบิกจ่ายรายจ่ายงบประจาขยายตัวร้อยละ 6.63 สาหรับผลการ
เบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุนหดตัวร้อยละ -22.96 ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุนมี
จานวน 117.13 ล้านบาท ซึ่งหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุนสูงสุด 3 อันดับ
แรกคื อ (1) แขวงทางหลวงมุ ก ดาหาร(2) โครงการชลประทานมุ ก ดาหาร และ (3)
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ส าหรับ การเบิ กจ่ ายรายจ่ายงบประจามี จานวน
602.67 ล้านบาท โดยหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายรายจ่ายงบประจาสูงสุด 3 อันดับแรก
คื อ (1) ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (2) ที่ ท าการปกครองจั งหวั ด
มุกดาหาร และ (3) สานักงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุข ส าหรับผลการจัดเก็บรายได้
จัดเก็บได้ทั้งสิ้น 253.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.63 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปีก่อน เนื่องจากหน่วยจัดเก็บรายได้สามารถจัดเก็บรายได้และภาษีได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
สานักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหารสามารถจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลได้เพิ่มขึ้น สาหรับ
ดุลงบประมาณ ในเดือนมกราคม 2562 ขาดดุลงบประมาณ จานวน 466.42 ล้านบาท
พิจารณาจากการจัดเก็บรายได้ต่ากว่ารายจ่ายเงินงบประมาณรวม
รับทราบ
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๓.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) สรุ ป มติ ค ณะรั ฐมนตรี ประจ าเดื อนพฤษภาคม 2562 (ส านั ก งานจั งหวั ด
มุกดาหาร)
(2) สรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(พอ.สว.) และการดาเนินโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน” ครั้งที่ 7 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 (ที่ทาการปกครองจังหวัด
มุกดาหาร)
(3) ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนเมษายน 2562 (สานักงาน
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(4) สรุปสภาวะการค้าชายแดนไทยกับ สปป.ลาว ด้านจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือน
มีนาคม 2562 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(5) สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เดือน พฤษภาคม 2562 (สานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
(6) โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดมุกดาหาร)
(7) ผลการดาเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลของศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
มุกดาหาร)
รับทราบ

๒๓
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
5.1 ปฏิทินงานสาคัญประจาเดือนมิถุนายน 2562

ประธาน
ที่

วัน/เดือน/ปี

1

3 มิถุนายน 2562

2

3

ชื่องาน

กิ จ ก ร ร ม เ นื่ อ ง ใ น โ อ ก า ส
วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ
พ ระน างเจ้ า ฯ พ ระบ รมราชิ นี
ประจาปีพุทธศักราช 2562
19 มิถุนายน 2562 - อ อ ก ห น่ ว ย บ ริ ก ารเค ลื่ อ น ที่
“หน่ วยบ าบั ดทุกข์ บารุงสุข สร้าง
รอยยิ้ ม ให้ ป ระชาชน ” จั ง หวั ด
มุกดาหาร ครั้งที่ 9/2562
- อ อ ก ห น่ ว ย แ พ ท ย์ เค ลื่ อ น ที่
พอ.สว. พื้นที่อาเภอนิคมคาสร้อย
28 มิถุนายน 2562 พิ ธีเจริ ญพระพุ ทธมนต์ ถวายพระพรเวลา 16.00 น.
ชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิ ติ์
พระบรมราชินี นาถ พระบรมราชชนนี
พั น ปี ห ล ว ง พ ระบ าท ส ม เด็ จ
พระวชิ รเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว และสมเด็ จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
มติที่ประชุม

สถานที่

หน่วยงาน

สนามหน้ าศาลากลางจั งหวั ด สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร
มุกดาหาร
- โรงเรี ย นดงเย็ นวิ ทยาคม - ที่ ท า ก า ร ป ก ค ร อ ง
อาเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
- โรงเรี ย นดงเย็ นวิ ทยาคม
อาเภอเมืองมุกดาหาร
- สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร
วัดบรรพตมโนรมย์
สานักงาน
อาเภอเมืองมุกดาหาร
พระพุทธศาสนาจังหวัด
มุกดาหาร

รับทราบ

หน.สนจ.

5.2 กาหนดการประชุม กรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 6/๒๕62
ก าหนดการประชุ ม กรมการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร และหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
ประจ าจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ครั้ ง ที่ 6/๒๕62 วั น พฤหั ส บดี ที่ 27 มิ ถุ น ายน 2562
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 12.2๐ น.

ลงชื่อ

ประวิชญา สุวรรณไตรย์
(นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จดรายงานการประชุม

