รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร

ครั้งที่ 12/2562
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายชยันต์ ศิริมาศ
2. นายสุวิทย์ จันทร์หวร
3. นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ
4. นายสันธาน สร้อยสาโรง
5. นายบุญเรือง เมฆฉิม
6. นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์
7. นายสาเร็จ หงษ์พันธ์
8. ร.ต.มนตรี ทุมนัส
9. นายมีชัย ปัฐพี
9. นางสงวน มะเสนา
10. นายเจนวิทย์ ทองเงิร
11. นายเอกสิทธิ์ ชุมนุ้ย
12. นายปรเมศวร์ ยศปัญญา
13. นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ
14. นายกนก ศรีวิชัยนันท์
15. นายพรชัย พุดซ้อน
16. นายยุคล กาญจนศิริพงศ์
17. นายขจรศักดิ์ คาปาน
18. นายสมศักดิ์ บุญจันทร์
19. นายจิรวุธ สอนนนท์
20. นางสาวบุญเตรียม คาถา
21. นายนิโรจน์ เที่ยงจิตต์
22. นายปิยะ นันถนอม
23. นางพรผกา ศิริบุรี
24. พ.อ.อ.สุพจน์ สมพงษ์
25. นายพูนทรัพย์ ศรีไพบูลย์
26. นางระพีพรรณ รัตนบริหาร
27. นายเจษฎา จันทร์อุไร
28. นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์
29. นายแพทย์บัญชา ผลานุวงษ์
30. นายสมชาย ยิมแฉล้ม
31. นายอุทิน สุทธิสาร
32. นายณัฐวุฒิ ตุ้มทอง
33. นายปรีชา เจริญทรง
34. นางสาวกัญญา ไชยพิบูล
35. นายสันทัด รังคพุทธมานะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
นายอาเภอคาชะอี
นายอาเภอดอนตาล
แทน นายอาเภอนิคมคาสร้อย
นายอาเภอดงหลวง
แทน นายอาเภอหนองสูง
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
แทน ผู้จัดการสานักงานจัดการนาเสียสาขามุกดาหาร
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการการเลือกตังประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
คลังจังหวัดมุกดาหาร
ธนารักษ์พืนที่มุกดาหาร
แทน สรรพสามิตพืนที่มุกดาหาร

๒
36. นายประสิทธิ์ นาตาแสง
37. นายไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์
38. นางสาวณริสา ศรีเจริญ
39. นายสมเกียรติชัย วงษ์สิริภัค
40. นายธานี รัชอินทร์
41. นายธนพล นามวงค์พันธ์
42. นายวิรัตน์ ศรีมงคล
43. นางสาวพรจันทร์ มั่นพิริยะกุล
44. นางมารศรี สุวรรณคุณ
45. พล.ต.ต.อรรคพงศ์ พิมลศิริ
46. พ.ต.ต.พรชพิพัฒน์ บูรณะบัญญัติ
47. พ.ต.ท.ธีรวัฒน์ ทิพย์ธนาวิวัฒ
48. พ.ต.ท.เจด็จ ปรีพูล
49. ร.ต.อ.วิเชียร คงหาญ
50. พ.ต.อ.วิชยานนท์ นิติกุล
51. นายบุญชัย ตันฑชุณห์
52. นายวสันต์ ดารุวรรณ
53. นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
54. นางจันทร์จิรา จินาวรณ์
55. นายพงษ์พิพัฒน์ นาโพนงาม
56. นางกฤษดาพร พิกุลศรี
57. นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม
58. นายพิศิษฐ์ ผลิสินเอี่ยม
59. นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย
60. นางเดือนเพ็ญ ชานาญ
61. นางปิยะจินต์ ทามนตรี
62. นายวิชชยานนท์ .....
63. นายไชยวุฒิ สังข์สน
64. นายจักรรินทร์ จันปุ่ม
65. นายพชร โพธิ์กิ่ง
66. นายมณเฑียร เหลืองเดชานุรักษ์
67. นายอนันตชัย เสงี่ยมศักดิ์
68. นางสาววีรยา ทะพะ
69. นายวีระชาย กองโพธิ์
70. นายวศิน ศุภพิสุทธิ์
71. ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ พระรัตนภูมี
72. นายสุริยะ ใจวงษ์
73. นายถาวร พลีดี
74. นายสมพารน์ แน่นอุดร
75. นางชยาภา ขาคม

แทน สรรพากรพืนที่มุกดาหาร
แทน นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
ผู้อานวยการ คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
แทน ผกก.10 กองบังคับการตารวจนา
แทน ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
แทน ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร
แทน ผกก.สภ.หว้านใหญ่
ผกก.สภ.คาชะอี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
แทน เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แทน สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตร
ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทน หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยฯ
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
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76. นายทศพล สุวรรณไตรย์
77. นายสุพิษ ภูแทนนา
78. นายสิทธิ์ศักดิ์ แก้วสอนทะเล
79. นายสนอง แสนเสร็จ
80. นางวัชราภรณ์ สิงห์แก้ว
81. นางสาวพรทิวา ยืนยง
82. นายเรือง สุพร
83. นายทรงธรรม เที่ยงตรง
84. นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขขี
85. นายวิชัย พลอยกลม
86. นางสาวรุจาภา วีสเพ็ญ
87. นายเฉลิมชัย รุจิวรารัตน์
88. ร.อ.วิโรนจ์ ล้วนโค
89. พ.ท.สิทธิชัย แสดพรม
90. พ.ท.ตระกูล ตระกูลสม
91. นางจันทิภา ปัทมเสวี
92. ร.อ.วิโรจน์ ล้วยโค
93. นายสุพิชัย หล่าสกุล
94. นายสมจิตร ศิริภูมิ
95. นายกานต์ สุวรรณพันธ์
96. นายเดชาศักดิ์ พิทักษ์แสงใส
97. นางลัษมา ธารีเกษ
98. นายสุรจิตต์ จันทรสาขา
99. นางสาวพัชรินทร์ กุลสิทธิ์
100. นางมยุรี อึงตระกูล
101. นางสาวกิตติยา ศรียางนอก
102. นายสุรเดช อัครราช
103. นางศิริพร เศษแสงศรี
104. นายนาวิน ละคร
105. นางสาววันเพ็ญ จันทโชติ
106. นายรังสรรค์ ปัตถะเมย
107. นายสุภาพ ..
108. นายรณรงค์ สินทรัพย์
109. นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์
110. นายสมศักดิ๋ ศรีบุญเรือง
111. นายสนอง แสนเสร็จ
112. ว่าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ เผ่าภูไท
113. นางบุญญสรณ์ บุญโสม
114. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร
115. ด.ต.พร้อมพงศ์ มาพงษ์

ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
แทน ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
แทน นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
แทน สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.นพค.24
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าสถานีเรือมุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
แทน ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร
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116. นางวาโย ตึกประโคน

ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
117. นายธีระ ใจเพชร
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
118. นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
119. นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
120. นางสาวณัฐชา ด้วงศิริ
นักผังเมืองปฏิบัติการ สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
121. นางสาวสุวณี เทพศริภา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผังเมือง สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
มุกดาหาร
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
2. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
3. นายอาเภอหว้านใหญ่
4. หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 10.2
5. หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
6. หัวหน้าภาคบริการโลหิตที่ 7 อุบลราชธานี
7. ผบ.ร้อย ตชด. ที่ 234
8. รอง.ผอ.รมน.จว.มห. (ท.)
9. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
10. ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
11. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
12. ผกก.อก.ภ.จว.มห.
13. ผกก.สภ.ดงหลวง
14. ผกก.สภ.ดอนตาล
15. ผกก.สภ.นิคมคาสร้อย
16. ผกก.สภ.หนองสูง
17. หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์
18. หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
19. หัวหน้าด่านตรวจสัตว์นา จังหวัดมุกดาหาร
20. ผู้อานวยการ กสทช. เขต 25
21. ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการครูฯ จังหวัดมุกดาหาร
22. ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
23. รองประธาน ก.ธ.จ.มุกดาหาร
24. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
25. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
26. ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
27. หัวหน้าด่านป่าไม้มุกดาหาร
28. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มนาฯ
29. ผอ.สานักบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
30. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยงจังหวัดมุกดาหาร

๕
31.
32.
33.
34.
35.
36.

นายกสมาชมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดมุกดาหาร
ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขามุกดาหาร

เริ่มประชุมเวลา

เวลา 09.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานการประชุมกล่าว
เปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี

พิธีการก่อนการประชุม
(1) พิ ธี ก ารมอบหนั ง สื อ อนุ ญ าตให้ ใ ช้ ต ราสั ญ ลั ก ษณ์ สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ไ ทย
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา กระทรวงพาณิ ช ย์ ไ ด้ ป ระกาศขึ นทะเบี ย นสิ่ ง บ่ ง ชี
ทางภูมิศาสตร์ “ผ้าหมักโคลนหนองสูง” เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เพื่อให้“ผ้าหมักโคลน
หนองสูง”เป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและกระตุ้นให้ผู้ผลิต
เสริมสร้างและรักษาคุณภาพสินค้าและภาพลักษณ์ในสินค้า ป้องกันการนาชื่อเสียงของ “ผ้าหมัก
โคลนหนองสู ง” ไปแอบอ้าง โดยทุจริตเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ และในปี 2562 มีผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการที่ผ่ านการรั บรองกระบวนการผลิตเป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงานส าหรั บ สมาชิก
ผู้ขอใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าหมักโคลนหนองสูง ภายใต้เครื่องหมาย
สิ่ ง บ่ ง ชี ทางภู มิ ศ าสตร์ และกรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาได้ อ อกหนั ง สื อ อนุ ญ าตให้ ใ ช้
ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชีทางภูมิศาสตร์ไทยจานวน 11 ราย ดังนี
1. นางพาลี บุรัตน์
ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
2. นางนัครินทร์ อาจวิชัย ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
3. นางพักดี อาจวิชัย
ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
4. นางสุนิสา จูมแพง
ต.ภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
5. นางบุญเต็ม นามเหลา ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
6. นางสารวย รีพล
ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
7. นางพรสวรรค์ อาจวิชัย ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
8. นางเนศนภา จิตจักร
ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
9. นางชลบุรี โคสะสุ
ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
10. นางเสาวนีย์ วิเศษศรี ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
11. นางทรงมี อาจวิชัย
ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
(2) พิธีมอบเงินโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน -วิ่ง มินิฮาล์ฟ
มาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ (สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร)
จังหวัดมุกดาหารร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้ดาเนินการจัดโครงการ
"สานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 05.30 น.
ณ สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายชยันต์ ศิริ
มาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดกิจกรรม "สานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของ
แผ่ นดิ น" เดิน -วิ่ง มินิ ฮาล์ ฟมาราธอนเฉลิ มพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีองค์กรปกครองท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

๖
และผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดมุกดาหารร่วมกันจัดขึน ณ สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 อาเภอเมือง
มุ กดาหาร จั งหวั ดมุ กดาหาร เพื่ อน าเงิ นรายได้ จากค่ าสมั ครโดยไม่ หั กค่ าใช้ จ่ าย สมทบ
กองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือ
เด็ กและเยาวชนที่ประพฤติ ดี ฐานะยากจน เป็ นจ านวนเงิ น 517,100 บาท โดยมี ประชาชน
และนักวิ่ง ชาย-หญิง ตลอดจนเด็กและเยาวชนพร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมจานวน 2,029 คน สาหรับ
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Mini Marathon ระยะทาง 10 กิโลเมตร และ Fun Run
ระยะทาง 5 กิโลเมตร
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน
ลาดับ
1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.๑ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
(1) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 7 คน

ชื่อ – สกุล
นายสันธาน สร้อยสาโรง

2

นายเจษฎา จันทร์อุไร

3

นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขขี

ตาแหน่งเดิม
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร

ตาแหน่งใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
มุกดาหาร
ผู้ อ า นว ย การ ส านั กงา น ผอ.สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
พัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ มุกดาหาร

ผู้อานวยการแขวงทางหลวง ผู้อานวยการแขวงทางหลวง
อ่างทอง
มุกดาหาร
4
นายเฉลิมชัย รุจิวรารัตน์
รองผู้อานวยการ สนง.
ผู้อานวยการ สนง.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
สานักงานนครราชสีมา
ไทย สานักงานนครพนม
5
นายวิชา อาญาเมือง
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพห้ว ย ผ อ . วิ ท ย า ลั ย ก า ร อ า ชี พ ผึง
นวมินทราชินีมุกดาหาร
6
พันจ่าอากาศเอกสุพจน์ สมพงษ์ นักวิชาการแรงงานชานาญ จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
การพิ เ ศษ สนง.จั ด หางาน
จังหวัดเชียงราย
7
นายทศพล สุวรรณไตรย์
รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพ ผอ.วิ ท ยาลั ย การอาชี พ นิ ค ม
นวมินทราชินีมุกดาหาร
คาสร้อย
(2) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายไปดารงตาแหน่ง จานวน 4 คน
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่
1
นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
มุกดาหาร
นครราชสีมา
2
นายสันธาน สร้อยสาโรง
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
มุกดาหาร
3
นายธวัชชัย พรไพรินทร์
ผู้อานวยการแขวงทางหลวง รองผู้ อ านวยการส านั ก งาน
มุกดาหาร
ทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
4
นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด
ผอ.สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้ อ านวยการสถาบั น พั ฒ นา
มุกดาหาร
ฝีมือแรงงาน 13
มติที่ประชุม
รับทราบ

๗

มติที่ประชุม

๑.2 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕62 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

มติที่ประชุม

1.3 วีดีทัศน์นาเสนอสรุปผลการดาเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To Be Number One จังหวัดมุกดาหาร เดือนธันวาคม 2562 (สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.

มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 11/๒๕62 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562
รายงานการประชุ ม มี จ านวน 20 หน้ า ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ เ ผยแพร่ ร ายงาน
การประชุม ในเว็บไซต์จังหวัด www.mukdahan.go.th และได้จัดส่งรายงานการประชุม
ทาง E-Mail ส่วนราชการและหน่วยงานตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใด
ขอแก้ไขรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 11/๒๕62 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

คลังจังหวัด

รายการ
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม

ที่

๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) รายงานผลการใช้ จ่ ายเงิ น งบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
ลาดับการ
ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562
เบิกจ่าย
(ประเทศ)
งบประมาณ
ก่อหนี้ (PO)
เบิกจ่าย งบประมาณ
ก่อหนี้ (PO)
432.18
257.88
รายจ่ายประจา 432.18
257.88
48.19
27.79
รายจ่ายลงทุน 48.19
27.79
480.36
285.67
ภาพรวม
480.36
285.67
2. หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ย. 62)
หน่วย : ล้านบาท
งปม.
ส่วนราชการ
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ
จานวนเงิน
รวมทั้งสิ้น

48.19

27.79

17.27

35.85

1

แขวงทางหลวงมุกดาหาร

26.15

11.85

12.30

47.02

2

แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร

8.16

2.08

2.08

25.45

3

สนง.จังหวัดมุกดาหาร (อาคารหอประชุม)

13.84

13.84

2.88

20.82

มติที่ประชุม

รับทราบ
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(2) ผลความคืบหน้า โครงการแก้ไ ขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้ อนของ
ประชาชนในพื้ น ที่ อั น เนื่ อ งมาจากปั ญ หาภั ย แล้ ง และอุ ท กภั ย ในจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ได้ดาเนินโครงการส่งเสริมอาชีพราษฎรประสบ
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดาเนินการในพืนที่
7 อาเภอ จานวน 76 หมู่บ้าน 910 ครัวเรือน งบประมาณ 4,70๙,10๐ บาท โดยดาเนินการ
2 กิจกรรม คือ (1) การอบรมฝึกทักษะอาชีพราษฎรกลุ่มเป้าหมาย ระหว่างวันที่ 30 กันยายน –
21 ตุลาคม 2562 (2) สนับสนุนวัสดุประกอบอาชีพ ดาเนินการส่งมอบวัสดุระหว่างวันที่ 1 – 21
ตุลาคม 2562 ผลการเบิกจ่าย สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารได้รับงบประมาณทังสิน
4,70๙,10๐ บาท ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ ว 2,755,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.1 คงเหลื อ
1,953,500 บาทราษฎรมีรายได้เพิ่มขึน ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2562 จานวน 675,245 บาท
รับทราบ
(3) รายงานยอดจ าหน่ า ยสิ น ค้ า OTOP ในงาน OTOP City 2019 จั ง หวั ด
มุกดาหาร (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ดาเนินการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ในรูปแบบ
กระเช้าของขวัญ ของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นการประชาสั มพันธ์ผลิ ตภัณฑ์ OTOP
เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ส่ งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์จากภูมิ
ปัญญาของคนไทย และสร้างช่องทางการตลาดให้มากยิ่งขึน ซึ่งจะทาให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
OTOP มีรายได้เพิ่มขึน ซึ่งจังหวัดมุกดาหารมีกระเช้า OTOP ของขวัญปีใหม่ 2563 จานวน
20 รูปแบบ สถานทีจ่ าหน่าย ณ ศูนย์จาหน่ายสินค้า OTOP ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชัน 1
(หลังใหม่) ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2562 มียอดการสั่งซือสะสม จานวน 255
กระเช้าเป็นเงินทังสิน 255,685 บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)
ลู กค้าที่ สั่ งซือกระเช้ า 97 ราย (ยอดรวมสะสม) จานวนกระเช้ าที่สั่ งซื อ 255 กระเข้ า
(ยอดรวมสะสม) จานวนเงินทังสิน 255,685 บาท (ยอดรวมสะสม) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
OTOP ที่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ จ านวน 334 ราย (ยอดรวมสะสม) จ านวนหมู่ บ้ า นที่ ไ ด้ รั บ
ประโยชน์มีกี่ 40 หมู่บ้าน (ยอดรวมสะสม) ตาบลที่ได้รับประโยชน์มี 35 ตาบล (ยอดรวม
สะสม) จานวนอาเภอที่ได้รับประโยชน์มี ๗ อาเภอ (ยอดรวมสะสม)
รับทราบ
(4) ผลการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบาย
ของนายกรัฐมนตรีงานเดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนมุกเมืองใหม่ จังหวัดมุกดาหาร และเทศกาล
ของขวัญปีใหม่ (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบาย
ของนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร“เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนมุกเมืองใหม่
จังหวัดมุกดาหาร” ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2562 ณ ตลาดมารวย อาเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จานวนประชาชนที่เข้าร่วมในงาน จานวน 4,750 คน ยอด
กระตุ้นเศรษฐกิจในวันจัดกิจกรรม จานวน 539,180 บาท
รับทราบ
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(5) การขับเคลื่อนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนขับเคลื่อนการพัฒนา
หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม
สนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้านชุมชนการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
การปฏิ บั ติ จนเป็ น วิ ถี ชี วิ ต เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด กั บ
ประชาชน และให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลัก
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด อาเภอ ตาบล เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
ดาเนิน การให้ ครอบคลุ ม ทุกครัวเรือน ในพืนที่ ตาบล ท้องถิ่นซึ่งจังหวัดมุกดาหาร มี7
อาเภอ 52 ตาบล 526 หมู่บ้าน มีเป้าหมายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปีงบประมาณ
2552 – 2562 ที่ ส านั กงานพัฒ นาชุ มชนจั ง หวั ดมุ กดาหารด าเนิ นการจานวน 146
หมู่บ้านและหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ 2563
จ านวน 77หมู่บ้ าน รวมทั งหมด 223 หมู่บ้ าน และมี เป้ าหมายในการพัฒ นาตาบล
เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อาเภอละ 1 ตาบล (1)สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนมีการ
จัดตังกลไกการขับเคลื่อนใน 3 ระดับ ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด ดังนี
จั ง หวั ดแต่ง ตั งคณะทางานขับ เคลื่ อ นหมู่ บ้า นและชุ มชนท้ องถิ่ นตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งระดั บ จั ง หวั ด จ านวน ๑ คณะ ตามค าสั่ ง จั ง หวั ด มุ ก ดาหารที่
4754/2562 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562และดาเนินการประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง
จังหวัด ในวันที่ 4 เดือนธันวาคม 2562เพื่อกาหนดทิศทางและบูรณาการแผนงาน/
โครงการ/กิจ กรรม กับหน่ว ยงานภาคี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดแต่งตัง
คณะทางานขับเคลื่อนหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับ อาเภอจ านวน 7 คณะ อาเภอแต่งตังคณะท างานขับเคลื่ อนหมู่บ้านและชุมชน
ท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับตาบล จานวน 52 คณะเพื่อจัดทา
Action Plan สร้างความตระหนักแก่ประชาชน/แกนนาชุมชน จัดทาแผนครัวเรือน /แผน
ชุมชน/แผนท้องถิ่น/แผนอาเภอ/แผนจังหวัด พัฒนาสนับสนุน เสริมแรง ตรวจติดตาม
ประเมินผลบูรณาการพืนที่/หน่วยงาน/ภารกิจ/แผนงานโครงการโดยบูรณาการหน่วยงาน
ภาคี เ ครื อ ข่ า ยภาคราชการ ส่ ว นท้ อ งถิ่ น หน่ ว ยงานทุ ก หน่ ว ยงานร่ ว มกั น ส่ ง เสริ ม ให้
ครัวเรือน หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ ขับเคลื่อนกิจกรรม ดังนี สร้างความมั่นคงทางอาหาร
โดยปลูกผัก เลียงสัตว์ แปรรูปผลผลิต สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน โดย บริหารจัดการขยะ
ลดการใช้ผลิตภัณฑ์สร้างขยะ คัดแยกขยะ นากลับมาใช้ซา ทาปุ๋ยหมั กขยะเปียก หรือ
ถั ง ขยะลดโลกร้ อ นใช้ ท รั พ ยากรให้ คุ้ ม ค่ า สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ทางสั ง คม กิ จ กรรมจิ ต อาสา
การปฏิบัติศาสนกิจ การออกกาลั งกาย การเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์การสร้าง
เครื อข่ายกลุ่ มอาชีพ ผลการดาเนินงานขับเคลื่อนฯการบูรณาการแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม กับหน่วยงานภาคี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
หมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้ วยหน่วยงาน
ภาคี ดังนี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มุกดาหาร ดาเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบฯ จานวน 51 หมู่บ้าน สานักงานเกษตรจังหวัด
มุกดาหาร ดาเนิ น การโครงการส่ ง เสริมเศรษฐกิ จพอเพี ยงในชุมชน (ระยะที่ 1 – 5)
เป้าหมาย 150 คน จานวน 14 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 30 คน งบประมาณ 30,000 บาท
(ด าเนิ น การฝึ ก อบรมเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.2563) วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนมุ ก ดาหาร

๑๐
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แทน โยธาฯ

ดาเนินโครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์หมู่บ้านท่องเที่ยว จานวน 3 หมู่บ้าน อปท.
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ทุก ครั ว เรื อ นบริ ห ารจั ด การขยะ ส านั ก งานพั ฒ นาที่ ดิ นจั ง หวั ด
มุกดาหาร สนับสนุนวัสดุปรับปรุงและบารุงดิน เมล็ดพันธุ์ปอเทืองแก่เกษตรกรในหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
รับทราบ
(6) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 (สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดมุกดาหาร)
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไป
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 กาหนดให้เริ่มใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนด 180 วันนับแต่
วั น ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา คื อ วั น ที่ 25 พ.ย. 2562 และเป็ น การยกเลิ ก
พระราชบัญญัติฉบับเดิม คือพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขที่ใช้
บังคับมา 44 ปี พระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม่นีมีสาระสาคัญ โดยเน้นในประเด็นที่
น่าสนใจ และประเด็นที่มีความแตกต่างไปจากพระราชบัญญัติฉบับเดิม ดังนี ความหมาย
ของ “การผังเมือง” มีความแตกต่างจากความหมายที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติฉบับ
เดิม คือ เป็นการกล่าวถึงผังเมืองในระดับต่างๆ ไม่เพียงเฉพาะผังเมืองรวมและผังเมือง
เฉพาะ และมีการระบุวัตถุประสงค์ของการผังเมืองในด้านต่างๆ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์เรื่อง
การคมนาคมและการขนส่ง การป้องกันภัยพิบัติ และการป้องกันความขัดแย้งในการใช้
ประโยชน์ที่ดิน นอกจากนี มีบทนิยามที่เพิ่มขึน เช่น “การพัฒนาเมือง” “ผังนา” เป็นต้น
พระราชบัญญัติฉบับใหม่มีการจัดแบ่งและการลาดับหมวดที่แตกต่างไปจากเดิม มีการเพิ่ม
หมวด “บททั่ ว ไป” ซึ่งประกอบด้ว ย 2 มาตรา คือมาตราที่ว่าด้ว ยความมุ่งหมายของ
พระราชบัญญัติ วิธีการ และวัตถุประสงค์ (มาตรา 6) และมาตราที่กาหนดให้มี “ธรรมนูญ
ว่าด้วยการผังเมือง” (มาตรา 7) ซึ่งเป็นสิ่งใหม่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึนในพระราชบัญญัติการผัง
เมืองฉบับใหม่นีพระราชบัญญัติฉบับใหม่บัญญัติให้มีการจัดทาธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น หลั ก การพื นฐานที่ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การผั ง เมื อ งพึ ง ปฏิ บั ติ โดยให้
คณะกรรมการนโยบายการผั งเมื องแห่ ง ชาติเป็ นผู้ จัดท าเสนอคณะรัฐ มนตรีเ ห็ น ชอบ
(มาตรา 75(8)) และให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้อง
ดาเนินการต่อไปตามอานาจหน้าที่ของตน (มาตรา 7)ประเภทของผังเมืองเพิ่มประเภท
ของผังเมืองขึนอีก 3 ประเภท นอกเหนือจาก ผังเมืองรวม และ ผังเมืองเฉพาะ ซึ่งเป็นผัง
สาหรั บกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภทของผั งเมืองที่เพิ่มขึนได้ แก่ ผั งนโยบาย
ระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค และผังนโยบายระดับจังหวัด ซึ่งเป็นผังนโยบายการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน (มาตรา 8) โดยผังนโยบายระดับจังหวัดจะต้องสอดคล้องและเชื่อมโยง
กับผังนโยบายระดับภาค ส่วนการวางและจัดทาผังนโยบายระดับภาคจะต้องสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับ ผัง นโยบายระดับประเทศ (มาตรา 11)พระราชบัญญัติฉบับใหม่นีมี
เจตนารมณ์ที่จะสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจาก
ทุกภาคส่วน จึงบัญญัติเป็นแนวนโยบายโดยรวมไว้ในมาตรา 9 ว่าในการวางและจัดทาผัง
ทัง 5 ประเภท ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น การปรึ กษาหารือ และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยให้คานึงถึงผู้ที่จะได้รับผลกระทบในผังแต่ละประเภท และต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยวิธีการที่หลากหลายและทั่วถึง โดยมีข้อมูลเพียงพอต่อการที่
ประชาชนจะเข้าใจถึงผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และแนวทางการเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายแก่ประชาชนหรือ

๑๑
ชุมชนสาหรับผังนโยบายการใช้ประโยชน์พืนที่ บัญญัติให้มีการทบทวนทุก 5 ปีหรือใน
กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวนโยบายแห่ ง รั ฐ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนและขันตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ
สภาพเศรษฐกิจและสั งคม หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมที่เปลี่ ยนแปลงไป
นอกจากนั นยั ง บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งมี ห น้ า ที่ จั ด ท ารายงานประจ าปี
เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี ของปี ง บประมาณที่ ผ่ า นมา เสนอต่ อ
คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติเพื่อให้ความเห็นชอบภายใน 90 วันนับแต่วัน
สินปีงบประมาณ (มาตรา 10) และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
เสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป (มาตรา
75(7) ผังเมืองรวมในผังเมืองรวมฉบับหนึ่งๆ จะมีองค์ประกอบต่างๆ (ดูรายละเอียดใน
มาตรา 22) ซึ่งองค์ประกอบหลักยังคงมีเช่นเดียวกับที่บัญญัติในพระราชบัญญัติฉบับเดิม
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของรายการ (3) แผนผัง เดิมกาหนดแผนผังไว้ 4 ประเภท (แผนผัง
กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดง
โครงการคมนาคมและการขนส่ ง และแผนผั ง แสดงโครงการกิ จ การสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ) ในพระราชบัญญัติฉบับใหม่ได้กาหนดให้มีแผนผัง
เพิ่มขึนอีก 3 ประเภท ได้แก่ แผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนผัง
แสดงผังนา และแผนผังอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับรายการ (5) ข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ซึ่งให้กาหนดเรื่องอัตราส่วนพืนที่อาคารปกคลุมดินต่อพืนที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตังอาคาร
(Ground Area Coverage, GAC) พระราชบั ญญัติฉบับใหม่ให้ทางเลือกโดยอาจกาหนดเป็น
อัตราส่วนพืนที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมดินของแปลงที่ดินที่อาคารตังอยู่ต่อพืนที่ใช้สอยรวม
ของอาคาร (Open Space Ratio, OSR) ก็ได้ ซึ่งสอดคล้องกับที่มีการกาหนดอยู่จริงเป็น OSR
ในกรณีของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครในปัจจุบันสาหรับรายการ (6) นโยบาย มาตรการ และ
วิธีดาเนินการเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม ได้ขยายความในลักษณะ
ชีนาแนวทางที่เป็นไปได้ ว่าอาจกาหนดเป็น แนวทางในการปรับอัตราส่วน FAR แนวทางในการ
ใช้มาตรการด้านการเงิน การคลัง หรือแนวทางที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึน ทังนี เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาหรือเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญอย่างหนึ่งในพระราชบัญญัติฉบับใหม่นีคือ ได้เปลี่ยนรูปแบบการประกาศใช้บังคับผัง
เมืองรวม จากเดิมที่ต้องออกเป็นกฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่ การประกาศใช้
บังคับผังเมืองรวมให้กระทาโดยการออกเป็น ประกาศกระทรวงมหาดไทย หรือ ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น (มาตรา 33) ขึนอยู่กับว่ากรมโยธาธิการและผังเมือง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้วางและจัดทาเมื่อได้จัดทาผังเมืองรวมเสร็จ และคณะกรรมการผังเมืองให้ความเห็นชอบ
แล้ว เดิมจะต้องจัดให้มีการปิดประกาศแผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมไว้ในที่ต่างๆ ตามที่
พระราชบัญญัติกาหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน เพื่อเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดู
แผนผังและข้อกาหนดของผังเมืองรวมได้ ในพระราชบัญญัติฉบับใหม่กาหนดเพิ่มเติมในส่วน
ของการปิ ดประกาศว่ า ให้ เผยแพร่และประชาสั มพั น ธ์ ให้ ประชาชนทราบโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออื่น ๆ และปิดประกาศแผนที่แสดงเขตและรายละเอียดของผังเมืองรวม
ไว้ในที่ต่างๆ (ดูมาตรา 29)มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจในการประกาศบังคับใช้ผังเมืองรวม ที่มีการ
เพิ่มขึนในพระราชบัญญัติฉบับใหม่ คือ หากได้ดาเนินการปิดประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคา
ร้ องแล้ ว แต่ ไม่มี ผู้ ยื่ นคาร้ อง หรื อมี แต่ คณะกรรมการผั งเมืองสั่ งยกค าร้ องดั งกล่ าว ก็ ให้
ดาเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น แล้วแต่กรณี โดยไม่ชักช้า
ในกรณีของข้อบัญญัติท้องถิ่น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ดาเนิ นการออกข้อบัญญัติ

๑๒
ท้องถิ่นภายในเวลาอันสมควร คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดสามารถเสนอผังเมืองรวมนันให้
คณะกรรมการผังเมืองภายใน 60 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดมีมติ เพื่อให้กรม
โยธาธิการและผังเมืองดาเนินการออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย (รายละเอียดดูมาตรา
32)สาหรับอายุการใช้บังคับผังเมืองรวมยังคงเป็นไปตามหลักการเดิมที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2558 คือ ไม่มีการกาหนดอายุของผังเมืองรวม แต่ให้มีการจัดทารายงานการประเมินผลการ
เปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคังผังเมืองรวมทุกไม่เกิน 5 ปี หากเห็นว่า
จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขจึงจะดาเนินการปรับปรุงโดยการวางและจัดทาผังเมืองรวมขึน
ใหม่ (มาตรา 34) ผังเมืองเฉพาะองค์ประกอบของผังเมืองเฉพาะ (ดูรายละเอียดในมาตรา 40)
มีการปรับปรุงในพระราชบัญญัติฉบับใหม่ เช่น เพิ่มให้มีแผนผังแสดงพืนที่สีเขียวและพืนที่
อนุรักษ์ สาหรับข้อกาหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติ ในส่วนของข้อกาหนดเกี่ยวกับอาคาร
นอกจาก ประเภท ชนิด ขนาด และจานวนของอาคารที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ก่อสร้าง
แล้วยังได้เพิ่มการกาหนดเรื่อง ลักษณะ และความสูง ด้วย และเพิ่มข้อกาหนดประเภทและ
ขนาดของกิจการที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ดาเนินการปรับปรุงรูปแบบการประกาศใช้
บังคับผังเมืองเฉพาะ จากเดิมที่ให้ออกเป็นพระราชบัญญัติ ตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่ การ
ประกาศใช้บังคับผังเมืองเฉพาะให้กระทาโดยการออกเป็น พระราชบัญญัติ หรือ พระราช
กฤษฎี ก า การจะออกเป็ น พระราชกฤษฎี ก านั นกระท าได้ ใ นกรณี ที่ ไ ม่ มี ก ารเวนคื น
อสังหาริมทรัพย์ ที่อุปกรณ์การดัดแปลง รื อถอน หรือเคลื่อนย้ ายอาคาร การนาที่ดินหรื อ
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือหน่วยงานรัฐเป็นเจ้าของ ครอบครอง
หรือดูแลรักษามาใช้ประโยชน์ (มาตรา 39 และมาตรา 48)ส่วนการให้รัฐมนตรีมีอานาจออก
กฎกระทรวงกาหนดรายละเอียดข้อกาหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติ รวมทังหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามผังเมืองเฉพาะด้วยก็ได้ ซึ่งหากมีข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติที่
ออกตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการใช้ ประโยชน์ที่ดินหรืออสั งหาริมทรัพย์ขัดหรื อแย้งกับ
กฎกระทรวงนี ก็ให้ใช้กฎกระทรวงที่ออกตามผังเมืองเฉพาะแทน ก็ยังคงกาหนดไว้แต่จะต้อง
เขียนกาหนดเอาไว้ในพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาด้วยว่าให้รัฐมนตรีมีอานาจออก
กฎกระทรวงในเรื่องดังกล่าว (มาตรา 40 วรรคท้าย และมาตรา 50)ในขณะที่พระราชบัญญัติ
ฉบับเดิมบัญญัติให้พระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะใช้บังคับได้ไม่เกิน 5 ปี เมื่อสินสุด
ระยะเวลาลงแล้ว หากเห็นสมควรขยายระยะเวลาการใช้บังคับก็ต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ
ขยายระยะเวลาการใช้บังคับ หรือในกรณียังไม่สินสุดระยะเวลาแต่เห็นสมควรแก้ไขปรับปรุง ก็
ให้เสนอต่อคณะกรรมการผังเมือง ถ้าคณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบก็รายงานรัฐมนตรีเพื่อ
ออกเป็ นกฎกระทรวงแก้ไขปรับปรุงผั งเมืองเฉพาะ ส่วนในพระราชบัญญัติฉบับใหม่ไม่ได้
กาหนดเรื่องระยะเวลาการใช้บังคับพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับผังเมือง
เฉพาะเอาไว้ บัญญัติเพียงว่าในระหว่างที่ใช้บังคับพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาให้ใช้
บังคับผังเมืองเฉพาะในท้องที่ใด ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกรมโยธาธิการและผังเมือง
เห็นว่าสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมในเขตของผังเมืองเฉพาะได้เปลี่ยนแปลงไป สมควรแก้ไข
ปรับปรุงเสียใหม่ให้เหมาะสม ก็ให้เสนอขอแก้ไขปรับปรุงต่อคณะกรรมการผังเมือง (มาตรา 49)
คณะกรรมการ ในเรื่องของการกากับดูแล พระราชบัญญัติฉบับเดิมบัญญัติให้มี คณะกรรมการ
ผังเมือง ส่วนในพระราชบัญญัติฉบับใหม่ นอกจากคณะกรรมการผังเมือง (หมวด 6) ได้เพิ่ม
คณะกรรมการขึนอีก 2 ประเภทคณะ ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ (หมวด
5) และ คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดของแต่ละจังหวัด (หมวด 7) คณะกรรมการนโยบายการ
ผั งเมืองแห่ งชาติ มีหน้าที่และอานาจก าหนดนโยบายและเป้าหมายเกี่ ยวกับการผั งเมือ ง
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และการพัฒนาเมืองของประเทศ ให้ความเห็นชอบผังนโยบายระดับประเทศและผังนโยบาย
ระดับภาค ฯลฯ (ดูรายละเอียดในมาตรา 75) มีองค์ประกอบได้แก่ นายกรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการและเลขานุการ และอธิบดี
กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นอกจากนันมีกรรมการโดย
ตาแหน่ง 16 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปีอีกไม่
เกิ น 13 คน (มาตรา 71) ส าหรั บ คณะกรรมการผั ง เมื อง ซึ่ งเป็ นคณะที่ มี อยู่ เดิ ม มี การ
ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ (ดูรายละเอียดในมาตรา 80) คือ กรรมการโดยตาแหน่ง เดิมมี 7 คน
เพิ่มเป็น 9 คน ตาแหน่งที่เพิ่มขึนคือ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และเลขาธิการสานักงานทรัพยากรนาแห่งชาติ ในขณะที่มี
ตาแหน่งที่ตัดออกไปคือ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และผู้อานวยการสานัก
งบประมาณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผังเมืองได้แก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในด้าน
ต่างๆ เดิมกาหนดไว้ 8 ด้านรวมไม่เกิน 9 คน ปรับเป็นด้านต่างๆ 9 ด้าน จานวนด้านละหนึ่ง
คน (รวมเป็น 9 คน) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสภาต่างๆ 5 สภา โดยเพิ่มผู้แทนสมาคมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และตัดผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรรมการซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตังจากผู้แทนสถาบันหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง จานวนไม่เกิน
4 คนเท่าเดิม แต่ระบุเพิ่มว่าจะต้องมาจากภาคประชาสังคมอย่างน้อย 1 คน คณะกรรมการผัง
เมืองจังหวัด มีหน้าที่และอานาจให้ความเห็นชอบผังเมืองรวมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้วางและจัดทา จัดทารายงานสรุปผลการวางและจัดทาผังเมืองที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด ฯลฯ (ดูรายละเอียดในมาตรา 86) มีองค์ประกอบ สาหรับ
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ ผู้อานวยการสานักผัง
เมืองกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการมีกรรมการโดยตาแหน่งที่ระบุไว้ 11 คน
ผู้แทนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองจานวนไม่เกิน 4 คน ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่เกิน
4 คน และบุ คคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองอีกไม่เกิน 4 คน ส าหรับจังหวัดอื่น มี ผู้ว่า
ราชการจั งหวัด เป็ นประธานกรรมการ โยธาธิการและผั งเมืองจั งหวัด เป็นกรรมการและ
เลขานุการ มีกรรมการโดยตาแหน่งที่ระบุไว้ 25 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่เกิน 10 คน
(มาตรา 85) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทุกคณะ พระราชบัญญัติฉบับใหม่กาหนดคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามไว้เช่นเดิม และเพิ่มลักษณะต้องห้ามขึนอีกหนึ่งอย่างคือ ไมเคยถูกไล่ออก
ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของเอกชน
เพราะทุจริตต่อหน้าที่ ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระทาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในวงราชการ (ดูรายละเอียดในมาตรา 72) กฎหมายระดับต่างๆ ที่ยังใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัติฉบับใหม่นีใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราช
บัญญัติใหม่นี จนกว่าจะได้มีการออกกฎหมายลูกบทใหม่ตามพระราชบัญญัติฉบับนี ส่วน
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติฉบับใหม่นี
ใช้บังคับ ก็ให้ใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นให้
ใช้ บั งคับผั งเมื องรวมออกมาใช้บั งคั บในพื นที่เดียวกั น ส่ วนในกรณีที่ จะแก้ ไขหรื อยกเลิ ก
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมฉบับใด ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน ให้กระทาโดยประกาศ
กระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น
รับทราบ
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3.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
(1) การจั ด เก็ บ ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง (ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร)
จังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า เพื่อให้การจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง และถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน จึงได้
กาหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสาคัญกับการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้
และความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่ประชาชน โดยบรรจุเรื่องการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้าในวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด
และให้ นายอาเภอให้ความสาคัญกับการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และความ
เข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาษีที่ดิ นและสิ่งปลูกสร้างแก่ประชาชน โดยบรรจุเรื่องการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้าในวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาอาเภอ และ
ผู้บริหารท้องถิ่นในเขตอาเภอ พร้อมทังขอความร่วมมือกานัน ผู้ใหญ่บ้านในพืนที่สนับสนุน
การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่ องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
อย่างต่อเนื่อง และให้อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษากฎหมายลาดับรองที่ออก
โดยอาศั ย อ านาจตามพระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง พ.ศ. 2562
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้ องเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง รวมทังดาเนินการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่
จะเริ่มจัดเก็บในปี 2563
รับทราบ

(2) การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กฎหมาย ส.ป.ก.) (สานักงาน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัด
ด้ว ยส านัก งานการปฏิรู ป ที่ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม ได้ มีน โยบายทบทวนความ
สอดคล้ อ งของพระราชบัญ ญัติการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 และที่ แก้ไ ข
เพิ่ ม เติ ม ต่ อ บริ บ ทสั ง คมในปั จ จุ บั น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ไขกฎหมายว่ า ด้ ว ยการปฏิ รู ป ที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรมให้เกิดความเป็นธรรม และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จึงได้จัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กฎหมาย ส.ป.ก.) กาหนด
ระยะเวลาในการรับ ฟังความคิดเห็ น เริ่มตังแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 31
มกราคม 2563 โดยมี กลุ่ ม เป้า หมายเป็ นบุคลากรภายในส านัก งานการปฏิรู ปที่ดิ นเพื่ อ
เกษตรกรรม. เกษตรกร ส่วนราชการอื่น และบุคคลทั่วไป โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
รั บ ฟั ง ความคิ ดเห็ น และประกาศส านั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ นเพื่ อ เกษตรกรรมต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด ในการนี สานักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดมุกดาหาร จึงขอประชาสัมพันธ์ เพื่อให้มีส่วนได้เสียและผู้สนใจ เข้าตอบแบบรับ
ฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม
พ. ศ. 2 518 และที่ แ ก้ ไ ขเ พิ่ ม (ก ฎ หมา ย ส. ป . ก. ) ผ่ า นร ะบบอิ เล็ ก ทร อนิ ก ส์
https://forms.gle/FrCSaRZotpTXfnEf8 หรือดาวน์โหลดจาก QR Cord ท้ายประกาศของ
ส.ป.ก. โดยแบบรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวได้ประกาศไว้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ส.ป.ก. (เว็บไซต์ www.alro.go.th)
มติที่ประชุม
รับทราบ

๑๕
หน.สนจ.

มติที่ประชุม

(3) การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจาปี พ.ศ. 2563 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
คณะรั ฐ มนตรี ได้มี ม ติเ มื่อ วัน ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เรื่ อง หลั กการ
มาตรการ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มเติม ตามมาตรา 50 แห่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกาหนดให้
หน่วยงานภาครัฐยกระดับและพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 โดยให้สานักงาน ก.พ.ร.
ทาหน้าที่ในการส่งเสริมและประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ส านั ก งาน ก.พ.ร.
ได้กาหนดให้ มีการพิจ ารณารางวัล เลิศรัฐส าหรับหน่วยงานภาครัฐรวมถึงหน่วยงานระดับ
จังหวัดที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ การบริหารจัดการภาครัฐ
และการมีส่ วนร่ว มของประชาชนเป็นประจาทุกปี ในปี พ.ศ. 2563 สานักงาน ก.พ.ร. ได้ ชีแจง
แนวทางและหลั กเกณฑ์ การสมั ครเพื่ อขอรั บรางวั ล เลิ ศรั ฐ ผ่ านระบบวี ดิ ทั ศน์ ทางไกลของ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 โดยที่รางวัลเลิศรัฐมีจานวน 3 สาขา แต่ละสาขา
ได้แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี รางวัลบริการภาครัฐ แบ่งเป็น 4 ประเภท (1) นวัตกรรมการ
บริการ (2) พัฒนาการบริการ (3) ขยายผลมาตรฐานการบริการ (4) บูรณาการข้อมูลเพื่อการ
บริการ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม แบ่งเป็น 5 ประเภท (1) เปิดใจใกล้ชิด
ประชาชน (Open Governance) (2) สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)
(3) ผู้ น าหุ้ น ส่ ว นความร่ ว มมื อ (Engaged Citizen) (4) เลื่ อ งลื อ ขยายผล (Participation
Expanded) (5) ร่ ว มใจแก้จน (Antipoverty Empowered) รางวั ลคุณ ภาพการบริ หาร
จั ด การภาครั ฐ แบ่ งเป็น 3 ประเภท (1) PMQA (2) PMQA รายหมวด (3) PMQA 4.0
ปฏิทินการประเมินรางวัล (1) รางวัลบริการภาครัฐ เปิดรับสมัครวันที่ 4 ธันวาคม 2562 –
14 กุมภาพันธ์ 2563 (2) รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เปิดรับสมัคร 4 ธันวาคม 2562
– 14 กุมภาพันธ์ 2563 (3) PMQA เปิดรับสมัครวันที่ 4 ธันวาคม 2562 – 3 มกราคม
2563 (4) PMQA 4.0 เปิดรับสมัครวันที่ 18 ธันวาคม 2562 – 28 มกราคม 2563
รับทราบ
(4) การสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชน
คุ ณ ธรรมน้ อ มน าหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (ส านั กงานวั ฒนธรรมจั งหวั ด
มุกดาหาร)

วัฒนธรรมจังหวัด

ตามนโยบายรัฐ บาล เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และมติคณะรัฐ มนตรี
เมื่ อวั น ที่ ๑๒ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๒ คณะรัฐ มนตรี ได้ มี มติ ประกาศใช้ แ ผนแม่ บทส่ ง เสริ ม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ( พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ ) ซึ่งเป็นแผนส่งเสริมคุณธรรมฉบับแรก
ของไทย ที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพและคุณธรรม โดยการ
สร้างคนดี สังคมดี เสริมสร้างความเข้มแข็ง จากภายในให้ทุกคน ทุกครอบครัว ทุกชุมชน ทุก
องค์กร และทุกหน่ วยงาน มีคุณธรรม กล่ าวคือ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ มีคุณธรรมตามหลักทางศาสนา มีความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต และ
จิ ต อาสา น้ อ มน าหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งสู่ ก ารปฏิ บั ติ และด ารงชี วิ ต ตามวิ ถี
วัฒนธรรมที่ดีงาม โดยนานโยบายสู่การปฏิบัติในพืนที่ใช้กลไกพลังบวรและกลไกประชารัฐ
สร้างความเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาในลักษณะการระเบิดจากข้างใน ให้คนในชุมชนร่วมคิด
ร่วมทา ร่วมรับประโยชน์ ตามกระบวนการสร้างชุมชนคุณธรรม เกณฑ์ตัวชีวัด ๙ ขันตอน
และดาเนิ น การสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” (บ้าน-ชุมชน/วัด -ศาสนสถาน/โรงเรียนราชการ) เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยกาหนดทิศทางการขับเคลื่อน ๔ ระดับ ประกอบด้วย ระดับกระทรวง ระดับ

๑๖

มติที่ประชุม

จังหวัด ระดับอาเภอ และระดับชุมชน มีคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด คณะทางาน
ส่ งเสริ มคุ ณธรรมระดั บอ าเภอ และคณะท างานขั บเคลื่ อนและพั ฒนาชุ มชนพลั ง “บวร”
เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน ผลการดาเนินงาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
มุกดาหารได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ มีชุมชน
คุณธรรมระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ จานวน ๑๑๔ ชุมชน
มีองค์ กรคุ ณธรรม ๘๗ องค์กร อ าเภอคุ ณธรรม ๗ อ าเภอ และจั งหวั ดคุณธรรม ๑ จั งหวั ด
โดยดาเนินการดังนี กิจกรรมที่ ๑ การสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ
“บวร” ระดั บ จั งหวั ด ระดั บอ าเภอและระดั บชุ มชน กิ จกรรมที่ ๒ ทบทวนค าสั่ งแต่ งตั ง
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด กิจกรรมที่ ๓ จัดตังกลุ่มไลน์ “พลังบวร จังหวัด
มุกดาหาร” เพื่อเป็นช่องในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส่งต่อข่าวสารที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวรในจังหวัด กิจกรรมที่ ๔ แต่งตังคณะทางานส่งเสริมคุณธรรม
ระดับอาเภอ และคณะทางานขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวรระดับชุมชน การมีส่วนร่วม
ของส่วนราชการ/หน่วยงาน (โดยเน้นแนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการ/หน่วยงานเพื่อขับเคลื่อน
นโยบายต่าง ๆ) ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
สาธารณสุ ข กระทรวงพั ฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สานั กงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่วนราชการอื่น ๆ ทังนี จังหวัดมุกดาหารได้มอบหมายให้
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร เป็นหน่วยงานหลัก ในการขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็ง
ของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งจะได้ประสานข้อมูลการดาเนินงานพัฒนาชุมชนพลัง “บวร” กับทุกหน่วยงานเพื่อจัดทา
แผนบูรณาการและรายงานผลการดาเนินงานทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน
รับทราบ

(5) การจัดโครงการกิจกรรมเฉลิมครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
เนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสาคัญของโลก สาขาสันติภาพพอเพียง (สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
วัฒนธรรมจังหวัด
กระทรวงวัฒนธรรม ได้เสนอชื่อพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อให้องค์การยูเนสโก
ประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาลในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
และในการประชุมสมัยสามัญขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ
(ยูเนสโก) เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้มีมติให้ประกาศยกย่องพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็น
บุคคลส าคัญของโลก สาขาสั นติภาพ ประจาวาระปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ และบรรจุการเฉลิ มฉลอง
ครบรอบชาตกาล ๑๕๐ ปี ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกรมการศาสนา
ได้ แก่ กิจกรรมศาสนพิ ธี กิ จกรรมทางพระพุ ทธศาสนาส่ งเสริ มสั นติ ภาพ กิ จกรรมทางวิ ชาการ
การเสวนา เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลการประชุมเสวนา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคม และกิจกรรมทังหมดนี
เป็นกิจกรรมที่ได้นาเสนอต่อองค์การยูเนสโกไปแล้วในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อเสร็จสินโครงการต้องนา
เอกสารทังหมดส่งสรุปคืนให้กับองค์การยูเนสโก ปัจจุบันอยู่ในระหว่างดาเนินการ โดยจัดกิจกรรม
ด้านศาสนพิธี ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อาเภอคาชะอี
จังหวัดมุกดาหาร ดังนี วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ (ตรงวันชาตกาล) พิธีทาบุฯตักบาตร สวดมนต์เจริญ
จิตภาวนา เจริญพระพุทธมนต์ แสดงพระธรรมเทศนา เจริญสมาธิวิปัสสนา จัดนิทรรศการเผยแผ่
ประวัติและผลงานของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จัดทาหนังสือประวัติและผลงานของพระอาจารย์มั่น
ภูริทัตโตประชาสัมพันธ์ และจัดแถลงข่าวการจัดกิจกรรม เชิญชวนสถานศึกษา หน่วยงานราชการ
เอกชน ชุมชนร่วมกิจกรรมตลอดปี
มติที่ประชุม
รับทราบ

๑๗
(6) แนวทางปฏิบัติของชาวไทยมุสลิมในโอกาสต่างๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
แทนปลัดจังหวัด

มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

มติที่ประชุม

ด้วยจุ ฬาราชมนตรีได้ จั ดท า “แนวทางปฏิ บัติ ของชาวไทยมุ สลิ มในโอกาสต่ างๆ
เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม” เพื่อเผยแพร่และสร้างความรู้
ความเข้าในที่ถูกต้องในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ตลอดจนรักษาความเป็นพหุวัฒนธรรมของ
สังคนที่โดดเด่น งดงาม และคงความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละวัฒนธรรมความเชื่อไว้อย่างลงตัว
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานพระวโรกาส
ให้จุฬาราชมนตรี นาคณะเข้าเฝ้าฯ ขอประทานรับคาปรึกษาในแนวทางการปฏิบัติตามหลักธรรม
ค าสอนของศาสนาในการอยู่ ร่ ว มกั นของศาสนิ กชนชาวไทยให้ มั่ นคง ยั่ งยื น และมี ความ
เจริญรุ่งเรืองสืบไป ในการนีกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดให้ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ
ของชาวไทยมุสลิมในโอกาสต่างๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ไปยังส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน
รับทราบ
๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)
(1) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนตุลาคม 2562
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
“เดือนตุลาคม 2562 บ่งชีว่าเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารมีสัญญาณหดตัวเมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการหดตัวของเศรษฐกิจ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม
ภาคการบริการ และการบริโภคภาคเอกชน สาหรับการลงทุนภาคเอกชน การใช้จ่า ยภาครัฐ
และการค้า ชายแดน ขยายตัว เสถีย รภาพเศรษฐกิจ จัง หวั ด อัตราเงินเฟ้อทั่วไปขยายตัว
ส่วนการจ้างงาน หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน”เศรษฐกิจด้านการผลิต (Supply
Side) หดตัว - 8.28 % ภาคเกษตรกรรม หดตัว – 22.57 % จากปริมาณผลผลิตยางพารา
หดตัว ตามพืนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตที่ลดลง ภาคอุตสาหกรรม หดตัว – 0.82 %จากจานวน
โรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตลดลง จานวนทุนจดทะเบียนของอุตสาหกรรม การผลิต
และปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมที่หดตัว ภาคการบริก าร หดตัว - 14.33 %
จากการหดตัวของภาษีการขายส่งขายปลีกฯ ขณะที่ภาคการท่องเที่ยว ยังขยายตัวได้ดีจาก
การจั ดกิจ กรรมส่ งเสริมการท่องเที่ยว ทาให้ มีจานวนนักท่องเที่ยว และรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึน เศรษฐกิจด้านการใช้จ่าย (Demand Side) ขยายตัว + 4.60 %การลงทุน
ภาคเอกชน ขยายตัว + 6.13 % จากการขยายตัวของการจดทะเบียนใหม่รถยนต์เพื่อการ
พาณิชย์และการขยายตัวของสินเชื่อเพื่อการลงทุนการใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัว + 4.93 %จาก
การเบิกจ่ายรายจ่ายงบประจาส่วนรายจ่ายงบลงทุนหดตัว เนื่องจากรายจ่าย งบลงทุนส่วนใหญ่ยัง
อยู่ระหว่างการดาเนินการของผู้รับจ้างซึ่งยังไม่ถึงระยะเวลาการส่งมอบงานตามสัญญาที่กาหนด
การค้าชายแดน ขยายตัว + 6.18 % จากการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกส่วนมูลค่าการ
นาเข้าหดตัว มูลค่าการส่งออก จานวน 10,599.45 ลบ. ขยายตัวร้อยละ + 18.61 %
มูลค่าการนาเข้า จานวน 8,552.25 ลบ. หดตัวร้อยละ – 6.02 % การบริโภคภาคเอกชน
หดตัว – 19.26 % จากการหดตัวของการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้และการจดทะเบียน
ใหม่รถจักรยานยนต์ เสถียรภาพเศรษฐกิจ ดัชนีผู้บริโภคทั่วไปอยู่ที่ระดับ 102.74 อัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปขยายตัวร้อยละ + 0.04 การจ้างงานหดตัวร้อยละ - 2.10
รับทราบ

๑๘

แทนปลัดจังหวัด

พัฒนาการจังหวัด

มติที่ประชุม

(2) การจั ด งานวั น รวมน้ าใจ ชาวจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ประจ าปี 2563
การจัดงานกาชาดและงานของดี ๒๕๐ ปี มุกดาหาร ประจาปี ๒๕๖๓ และการประกวด
ร้านแสดงนิทรรศการและผลงานของส่วนราชการ ในงานกาชาดฯ (ที่ทาการปกครองจังหวัด
มุกดาหาร /สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
จังหวัดมุกดาหารกาหนดจัดงานวันรวมนาใจ ชาวจังหวัดมุกดาหาร ประจาปี
๒๕๖๓ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ สานักงานเหล่ า
กาชาดจังหวัดมุกดาหารเพื่อระดมทรัพย์สินสิ่งของออกมอบให้แก่ผู้ประสบภัย และการจัด
กิจกรรมหารายได้อื่น ๆ และจังหวัดมุกดาหารได้กาหนดจัดงานกาชาดและงานของดี ๒๕๐
ปี มุกดาหาร ประจาปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ รวม ๙ วัน ๙ คืน ณ
บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์งาน
ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่ วไปได้รู้จักอย่างกว้างขวาง
รวมทังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป ตลอดจน
เพื่ อ เป็ น การหารายได้ ใ ห้ กั บ เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ไว้ เ ป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในกิ จ การ
สาธารณกุ ศ ล การช่ ว ยเหลื อสั ง คมและผู้ ด้ อ ยโอกาส โดยเฉพาะในส่ ว นที่ ภ าคราชการ
ไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง สาหรับการจัดงานในครังนี ได้กาหนดจัดกิจกรรม
ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้มาเที่ยวงานได้รับความรู้ ความบันเทิง และร่วมกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์อย่ างหลากหลาย จังหวัดมุกดาหารได้ดาเนินการจัดตังคณะกรรมการจัด งาน
กาชาดและงานของดี ๒๕๐ ปี มุกดาหาร ประจาปี ๒๕๖๓ และได้ดาเนินการจัดประชุม
ปรึกษาหารือและดาเนินการในส่วนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป
การจั ดงานกาชาดและงานของดี 250 ปี มุ กดาหาร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3
ในระหว่างวันที่ ๗ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖3 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
และได้มีคาสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 4480/2562 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง
แต่งตังคณะกรรมการจัดงานกาชาดและงานของดี 250 ปี มุกดาหาร ประจาปี พ.ศ. 2563
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายออกร้าน
แสดงนิทรรศการและผลงานของส่ วนราชการ ได้ดาเนินการเตรียมการจัดประกวดร้าน
นิ ทรรศการและผลงานของส่ วนราชการ ในงานกาชาดและงานของดี 250 ปี มุกดาหาร
ประจ าปี พ.ศ. 2563 เชิญชวนส่ วนราชการจังหวัด อาเภอ หน่ วยงานรัฐวิ สาหกิ จ และ
ภาคเอกชน แสดงความจานงและร่วมออกร้านแสดงนิทรรศการและผลงานของส่วนราชการ
และได้กาหนดให้มีการประกวดร้านแสดงนิทรรศการและผลงานส่วนราชการ ได้เตรียมการ
เรี ยบร้อยแล้ ว ภายใต้แนวคิด “นิทัศน์ปรัชญาของพ่อ ” ผ่ านหั ว ข้อ “มุกดาหาร สานต่อ
ศาสตร์พระราชา” โดยใช้ห ลั กการ แนวคิด น้อมนาหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปฏิบัติหรือส่งเสริม ใน 4 มิติ ประกอบด้วย (๑) มิติด้านเศรษฐกิจ (การลดรายจ่าย/เพิ่ม
รายได้) (๒) มิติด้านสังคม (ช่วยเหลือเกือกูล/รู้รักสามัคคี) (๓) มิติด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อม (บริ ห ารจัด การ/ฟื้ น ฟู ทรั พ ยากรธรรมชาติ /สิ่ ง แวดล้ อ ม) (๔) มิ ติ ด้ า น
วัฒนธรรม (รักและเห็นคุณค่าความเป็นไทย)
รับทราบ

๑๙

หน.สนจ.

มติที่ประชุม

หน.สนจ.

มติที่ประชุม

(3) การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร (สานักงานจังหวัดมุกดาหารและองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมุกดาหาร)
จั ง หวั ด มุ ก ดาหารได้ ก าหนดจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วถนนสาย
วัฒนธรรม จังหวัดมุกดาหาร ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึง 1 มกราคม 2563
ณ บริเวณหอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
กระตุ้นเศรษฐกิจ ของจังหวัดมุกดาหาร รวมทังประชาสัมพันธ์จังหวัดให้ เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้รับผิดชอบสถานที่จัดงานและ
ดาเนินกิจกรรมร่วมกับจังหวัดมุกดาหารในการนี จังหวัดมุกดาหารจึงได้มีคาสั่งจังหวัดฯ ที่
4921/2562 แต่งตังคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนวัฒ นธรรม
จังหวัดมุกดาหาร จานวน 23 คน เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวถนน
วัฒนธรรม จังหวัดมุกดาหาร เพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัด , จัดแสดง
และจาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP), เสริมสร้างแหล่งรายได้ให้ประชาชนในพืนที่
จั งหวัดมุ กดาหาร, กระตุ้น เศรษฐกิจของจั งหวัด ให้ เกิด การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อ ง
รวมทังประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยมี ผู้ว่า ราชการ
จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เป็ น ประธานกรรมการ และหั ว หน้ า ส านั ก งานจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
เป็นกรรมการและเลขานุการ ตลอดจนขอรับการสนับสนุนงบประมาณการประกวดร้าน
นิทรรศการและผลงานของส่วนราชการ ในงานกาชาด และงานของดี 250 ปี มุกดาหาร
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 ได้จัดทารายละเอียดค่า ใช้จ่า ยในการดาเนินการจัดประกวดร้าน
นิทรรศการและผลงานของส่วนราชการ แยกเป็น 2 ประเภท (เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร)
เป็น เงิน จานวน 54,000 บาท (-ห้า หมื่น สี่พัน บาทถ้ว น-) และดาเนินการเตรียมความ
พร้อมของส่วนราชการที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมออกบูทนิทรรศการฯ และจัดทาผังงาน
กาชาดฯ บูทของส่วนราชการ
รับทราบ
(4) การเจรจาการค้า - การลงทุน ระหว่างจังหวัดมุกดาหาร กับจังหวัดกวางตรี
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
จั ง หวั ดมุ กดาหารได้ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม ความร่ ว มมื อ การค้ า – การลงทุ น
การท่องเที่ยว แรงงาน และประชาสัมพันธ์ 3 จังหวัด 3 ประเทศ (จังหวัดมุกดาหาร - แขวงสะหวัน
นะเขต - จังหวัดกวางตรี) พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 ณ แขวง
สะหวันนะเขต และประธานคณะกรรมการประชาชนจั งหวัดกวางตรี ได้มี ดาริ ขอเรี ยนเชิ ญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและคณะ เดินทางไปกระชับความสัมพันธ์เมืองคู่แฝดระหว่างกันใน
ห้วงเดือนธันวาคม 2562 เพื่อหารือการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการขนส่ง จังหวัด
มุกดาหารพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ความร่วมมือระหว่างจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดกวางตรี
ได้ รั บการปฏิ บั ติ อย่ างเป็ นรู ปธรรมชั ดเจน ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดมุ กดาหารและคณะ จึ งได้ มี
กาหนดการจะเดินทางไปเยี่ยมคารวะประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกวางตรี ร่วมประชุม
หารือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การขนส่ง และกระชับความสัมพันธ์เมืองคู่แฝด ระหว่าง
วันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2562 คณะผู้แทนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเดินทางไปกระชับความสัมพันธ์
กับจังหวัดกวางตรี ระหว่างวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดกวางตรี สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร รองผู้ว่าราชการจังหวั ดมุกดาหาร
และหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน รวมทังสิน 21 ราย
รับทราบ

๒๐

มติที่ประชุม

๓.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) สรุปมติคณะรัฐมนตรีประจาเดือนธันวาคม 2562 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(2) สรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(พอ.สว.) และการด าเนิ นโครงการ “หน่ วยบ าบั ดทุ กข์ บ ารุ งสุ ข สร้ างรอยยิ ม
ให้ประชาชน”ครังที่ 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 (ที่ทาการปกครองจังหวัด
มุกดาหาร)
(3) ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนพฤศจิกายน 2562 (สานักงาน
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(4) สรุ ปสภาวะการค้าชายแดนไทยกับ สปป.ลาว ด้ านจั งหวัดมุกดาหาร ประจาเดือน
พฤศจิกายน 2562 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(5) ข้อกาหนด เงื่อนไขในการให้บริการผ่านการจองคิวออนไลน์ กระทรวงพาณิชย์
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(6) สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เดือนพฤศจิกายน 2562 (ส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
(7) ข้ อ มู ล ของการให้ บริ ก ารประชาชนของส านั กงานยุ ติ ธ รรมจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
(สานักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
(8) ผลการดาเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลประจาเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 ศาลา
กลางจั งหวั ดมุ กดาหาร (ส านั กงานทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมจั งหวั ด
มุกดาหาร)
(9) เกร็ดความรู้เรื่องเทศกาลแห่ดาว (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
(10) จุ ลสารส านักงานคลั งจั งหวั ดมุกดาหาร ปี ที่ 15 ประจ าเดือนธั นวาคม 2562
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธาน

หน.สนง.ปภ.จ.

(1) การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 (สานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
ด้ว ยคณะกรรมการศูนย์ อานวยการความปลอดภัยทางถนน ได้มีมติ ในคราว
ประชุมครังที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบแผนบูรณาการป้องกัน
และลดอุบลั ติเหตุทางถนนช่ว งเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 เพื่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
พ.ศ.2563 โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะยึดพืนที่เป็นตัวตัง (Area Approach)
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ทังจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด รวมทัง
ดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติ และให้ความสาคัญ
ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัด และต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างจิตสานึก
และความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชน ผลการดาเนินงาน
(1) จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563
(2) จั ด ท าคาสั่ ง แต่ง ตั งคณะกรรมการฯ ปละจั ด ตั งศู น ย์ ป ฏิบั ติ ก ารร่ ว มป้อ งกั นและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 (3) จัดทาคาสั่งคณะผู้ตรวจติดตามผลการ
ประด าเนิ น งานการป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนช่ ว งเทศกาลปี ใ หม่ พ.ศ.2563
(4) จัดการประชุมคณะกรรมการฯ และคณะผู้ตรวจติดตามผลฯ ทุกวัน เริ่มตังแต่วันที่ 28

๒๑

มติที่ประชุม

หน.สนจ.

ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2563 (5) จัดพิธี เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ ช่ว ง
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้า
แขวงทางหลวงมุกดาหาร (1) จังหวัดแจ้งให้อาเภอทุกอาเภอและส่วนท้องถิ่น ให้ดาเนินการ
จั ด ทาแผนปฏิบั ติ การป้อ งกัน และลดอุ บัติ เ หตุ ท างถนนช่ ว งเทศกาลปีใ หม่ พ.ศ.2563
(2) จัดตังศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ อาเภอ/ท้องถิ่น (3) ให้อาเภอ/ท้องถิ่นจัดตังจุดตรวจหลัก/
ด่านชุมชน จุดบริการประชาชนในพืนที่ให้มีความเหมาะสม โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในพืนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง (4) ให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิด ชอบการรายงาน
อุบัติเหตุประจาศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ อาเภอ รายผลการดาเนินงานส่งมาที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมฯ จังหวัดเป็นประจาทุกวัน (5) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามแนวทาง 3 ช่วง
คือ 1) ช่วงการณรงค์และประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 2
มกราคม 2563 2) ช่ว งเตรียมความพร้อม ระหว่า งวันที่ 1-26 ธันวาคม 2562 3)
ช่ ว งควบคุ ม เข้ ม ข้ น ระหว่ า งวั น ที่ 27 ธั น วาคม 2562 ถึ ง วั น ที่ 2 มกราคม 2563
(6) ให้หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อดาเนินการตามมาตรการ 7 มาตรการ คือ มาตรการการลด
ปัจจัยเสี่ยงด้านคน, มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อม, มาตรการการลด
ปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ, มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบติเหตุ, มาตรการความ
ปลอดภั ย ทางน า, มาตรการดู แ ลความปลอดภั ย ให้ แ ก่ นั ก ท่ อ ง้ ที่ ย และมาตรการ
ด้านการบริหารจัดการ (7) จังหวัดจะได้กาชับข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ถือปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนและมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28
เมษายน 2546 เรื่อง มาตรการการปฏิบัติตามกฎหมาย/นโยบายความปลอดภัยทางถนน
อย่ า งเคร่ ง ครั ด เพื่ อ เป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี ใ นการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย หากไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามให้
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดาเนินการลงโทษทางวินัยต่อไป
เห็นชอบ
(2) ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สาหรับพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
ด้ว ยจัง หวัด มุก ดาหารได้รับ แจ้ง จากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซือ
จั ดจ้ างและการบริ ห ารพั ส ดุภ าครัฐ ว่ า เนื่องจากขณะนีร่างพระราชบัญญั ติงบประมาณ
รายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาของรั ฐ สภา
เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ สามารถก่ อ หนี ผู ก พั น และเบิ ก จ่ า ยเงิ น ได้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเป็นไปตามนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ ายเงินของรัฐ บาล
ประกอบกับคณะกรรมการวินิจฉัยได้ซ้อมความเข้าใจตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจั ดซือจั ดจ้างและการบริห ารพัส ดุภาครัฐ ด่ว นที่สุ ด ที่ กค (กวจ) 0405.2/
ว 371 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัด ซือจัด
จ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลั งว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ตามข้อ 2.1 ให้หมายความถึงเมื่อคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราช
บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ พิ จ ารณาร่ า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายหน่วยงานของรัฐ
และมี ม ติ เ ป็ น ที่ สิ นสุ ด แล้ ว ก่ อ นเสนอสภาผู้ แ ทนราษฎรพิ จ ารณาในวาระที่ 2 ให้ ถื อ ว่ า
หน่ ว ยงานของรั ฐ นัน ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซือจัดจ้าง
ตามระเบียบฯ เพื่อให้ส่วนราชการและอาเภอที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณตามร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดมุกดาหาร

๒๒

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5
ที่
1
2
3

4

วัน/เดือน/ปี
17 มกราคม 2563

สามารถก่ อ หนี ผู ก พั น และเบิ ก จ่ า ยเงิ น ได้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563
และเป็ น ไปตามนโยบายเร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ า ยของรั ฐ บาล จั ง หวั ด มุ ก ดาหารจึ ง ขอให้
ส่วนราชการและอาเภอถือปฏิบัติตามแนวทางฯ ที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซือจัด
จ้ างและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ ก าหนด และเตรี ยมความพร้ อมในการจั ดหาพั ส ดุ ก่อ น
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะมีผลใช้บังคับ
และเตรียมความพร้อมในการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมฯ ในส่วนที่รับผิดชอบ ดังนี (1)
จัดทารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดมุกดาหาร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมคารับรองการปฏิบัติราชการ และรูปแบบรายการ/
แบบแปลนการก่ อ สร้ า ง กรณี เ ป็ น งบรายจ่ า ยลงทุ น (แบบ ปร.4/ปร.5) และแบบ
รายละเอีย ดแจกแจงตัว คูณ (กิจกรรม) กรณีเป็นงบรายจ่ ายดาเนินงาน โดยขอให้ ส่ ว น
ราชการผู้รับผิดชอบกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม (กิจกรรมย่อย) จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ส่วน
ราชการเจ้ า ภาพโครงการหลั ก (2) กรณี โ ครงการ/กิ จ กรรมที่ ด าเนิ น การในเขตพื นที่
ป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติ ขอให้เร่งรัดดาเนินการขอใช้พืนที่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติ กับกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์
พืช ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทังนี จะต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้พืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
และเขตอุทยานแห่ งชาติ จากกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่ งชาติ สั ตว์ป่าและพันธุ์พืช
ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการฯ จากผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
เห็นชอบ
เรื่องอื่นๆ
5.1 ปฏิทินงานสาคัญ ประจาเดือนมกราคม 2563

ชื่องาน
พิ ธี ว างพานพุ่ มถวายราชสั กการะ
“วันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช”
18 มกราคม 2563 พิ ธี ว างพานพุ่ มถวายราชสั กการะ
“วั น ยุ ทธหั ต ถี ส มเด็ จพระนเรศวร
มหาราช”
24 มกราคม 2563 - ออกหน่ ว ยบริ ก ารเคลื่ อ นที่
“หน่วยบาบั ดทุกข์ บารุงสุข สร้าง
รอยยิ มให้ ป ระชาชน” จั ง หวั ด
มุกดาหาร ครังที่ 4/2562
- ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
พืนที่อาเภอเมืองมุกดาหาร
๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร
ชั ย มงคลแด่ สมเด็ จ พระนางเจ้ า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สถานที่
ห้ อ งแก้ ว มุ ก ดา ศาลากลาง
จังหวัดมุกดาหาร
ห้ อ งแก้ ว มุ ก ดา ศาลากลาง
จังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงาน
สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร
สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร

ศาลาวั ด วั ม มิ ก าวาส หมู่ ที่ 2 - ที่ ท า ก า ร ป ก ค ร อ ง
ตาบลโพนงาม อาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหาร
ศาลาวั ด วั ม มิ ก าวาส หมู่ ที่ 2
ตาบลโพนงาม อาเภอคาชะอี
ณ วั ด ป่ า ศิ ล าวิ เ วก อ าเภอ
เมืองมุกดาหาร

- สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร
สานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
มุกดาหาร

๒๓

ประธาน

5.2 กาหนดการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 1/๒๕63 วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา ๐๙.0๐ น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
กาหนดการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหาร ครังที่ 1/๒๕63 วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา ๐๙.0๐ น.
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชัน 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 13.00 น.
ลงชื่อ

ประวิชญา สุวรรณไตรย์
(นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จดรายงานการประชุม

