รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร

ครั้งที่ 1/2563
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 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. นายเอกราช มณีกรรณ์
7. นายสาเร็จ หงษ์พันธ์
8. ร.ต.มนตรี ทุมนัส
9. นายมีชัย ปัฐพี
9. นางสงวน มะเสนา
10. นายคเชนทร์ คูณเมือง
11. นายว่าศักดิ์ เจิมจิระ
12. นายปรเมศวร์ ยศปัญญา
13. นายธนาคม ไหลเจริญกิจ
14. นายกนก ศรีวิชัยนันท์
15. นายพรชัย พุดซ้อน
16. นายยุคล กาญจนศิริพงศ์
17. นายปิติณัช นิธิศธานี
18. นายสมศักดิ์ บุญจันทร์
19. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
20. นายนิโรจน์ เที่ยงจิตต์
21. นายมัฆวาน โภคสวัสดิ์
22. นายปิยะ นันถนอม
23. นายศุภรัตน์ ...
24. นางสุวรรณา กุลวงษ์
25. พ.อ.อ.สุพจน์ สมพงษ์
26. นายพูนทรัพย์ ศรีไพบูลย์
27. นางระพีพรรณ รัตนบริหาร
28. นายธรินทร์ แสนศักดิ์
29. นายแพทย์สิทธิมาศ วงศ์สุรเกียรติ
30. นายแพทย์โสภณ นิลกาแหง
31. นายปิยพงศ์ นาโสก
32. นายสุธีพงษ์ ....
33. นายสมชาย ยิมแฉล้ม
34. นายอุทิน สุทธิสาร
35. นายณัฐวุฒิ ตุ้มทอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
แทน ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
นายอาเภอคาชะอี
นายอาเภอดอนตาล
นายอาเภอหว้านใหญ่
นายอาเภอดงหลวง
นายอาเภอหนองสูง
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
แทย ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้จัดการสานักงานจัดการนาเสียสาขามุกดาหาร
โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
แทน แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 10.2
ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการการเลือกตังประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

๒
36. นายปรีชา เจริญทรง
37. นางสาวกัญญา ไชยพิบูล
38. นายสันทัด รังคพุทธมานะ
39. นายประสิทธิ์ นาตาแสง
40. นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
41. นางสาวณัฐริดาพร ประสาทแสง
42. นายสมเกียรติชัย วงษ์สิริภัค
43. นายศราวุธ ทรัพย์เจริญ
44. นายวิรัตน์ ศรีมงคล
45. นายชิรศักดิ์...
46. นางมารศรี สุวรรณคุณ
47. พล.ต.ต.อรรคพงศ์ พิมลศิริ
48. ร.ต.ท.นราหร กลางประพันธ์
49. ร.ต.อ.กิตติ.. สุขเกษม
50. พ.ต.ท.สุทิน จันทร์แดง
51. พ.ต.อ.ภัทรพล หาญทนงค์
52. พ.ต.อ.เกียรติภูมิ สุวรรณไตรย์
53. ร.ต.อ.วิเชียร คงหาญ
54. พ.ต.อ.วิชยานนท์ นิติกุล
55. นายบุญชัย ตันฑชุณห์
56. นายสมบุญ ธัญญาผล
57. นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
58. นายวันชัย ประยงค์หอม
59. นายณัฐพล แป้นนอก
60. นางพิพม์ประไพ พูลทรัพย์
61. นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม
62. นายต่อศักดิ์ ภูผา
63. นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย
64. นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์
65. นางปิยะจินต์ ทามนตรี
66. นางดวงแก้ว แสนบุบผา
67. นายเฉลียว ผาบุญ
68. นายไชยวุฒิ สังข์สน
69. นายพชร โพธิ์กิ่ง
70. นายจิระ แก้วหวาน
71. นายมณเฑียร เหลืองเดชานุรักษ์
72. นายอนันตชัย เสงี่ยมศักดิ์
73. นายพิทักษ์ เมืองโคตร
74. นายวุฒิวัฒน์ วงศ์ศิญจ์
75. นายวศิน ศุภพิสุทธิ์
76. ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ พระรัตนภูมี

คลังจังหวัดมุกดาหาร
ธนารักษ์พืนที่มุกดาหาร
แทน สรรพสามิตพืนที่มุกดาหาร
แทน สรรพากรพืนที่มุกดาหาร
นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการ คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
แทน ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 234
แทน ผกก.10 กองบังคับการตารวจนา
แทน ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
ผกก.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร
ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร
แทน ผกก.สภ.หว้านใหญ่
ผกก.สภ.คาชะอี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
แทน หัวหน้าด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดมุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทน หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

๓
77. นายมารุต อุปนิสากร
78. นายเพียร แสวงบุญ
79. นางพัชชานัณช์ สุขเสริม
80. นายวิชา อาญาเมือง
81. นายทศพล สุวรรณไตรย์
82. นางสุชาดา เคหะดิษฎ์
83. นายชนินทร์ วงษ์คา
84. นางสาวพรทิวา ยืนยั่ง
85. นายสนอง แสนเสร็จ
86. นางวัชราภรณ์ สิงห์แก้ว
87. นายอนุสรณ์ ปะทะวัง
88. นายเดช สีหะมงคล
89. นางสาวณิราวรรณ ปัจสุทธิ์
90. นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขขี
91. นายวิชัย พลอยกลม
92. นางสาวรุจาภา วีสเพ็ญ
93. นายเฉลิมชัย รุจิวรารัตน์
94. นายนเรศ สมศรี
95. นายเดชา แสงสุวรรณ
96. พ.ท.สิทธิชัย แสดพรม
97. นางจันทิภา ปัทมเสวี
98. ร.อ.วิโรจน์ ล้วยโค
99. พ.อ.พรเทพ ชินสุวรรณ
100. นายสุพิชัย หล่าสกุล
101. นางทองอินทร์ อันอาน
102. นางสมจิตร พิลารัตน์
103. นายกานต์ สุวรรณพันธ์
104. นายเดชาศักดิ์ พิทักษ์แสงใส
105. นางลัษมา ธารีเกษ
106. นายสุรจิตต์ จันทรสาขา
107. นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล
108. นางลาวรรณ เลื่องลือ
109. นางสาวสุทาวรรณ แก้วใส
110. นายแจ่งขัน สีตะธาณี
111. นายสุรเดช อัครราช
112. นางศิริพร เศษแสงศรี
113. นางสาววันเพ็ญ จันทโชติ
114. นายสุทธิพร ...
115. นางบัวพันธ์ กอดแก้ว
116. นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์
117. นายสมศักดิ๋ ศรีบุญเรือง

ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยฯ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
แทน ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
แทน สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าสถานีเรือมุกดาหาร
รอง ผอ.รมน.จว.มห.
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร
รองประธาน ก.ธ.จ. มุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
หัวหน้าด่านป่าไม้มุกดาหาร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร

๔
118. นายสนอง แสนเสร็จ
119. นางธงชัย โสดา
120. นางบุญญสรณ์ บุญโสม
121. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร
122. ว่าที่ ร.ต.ลา ปลูกเพชร์

นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร
123. นางวาโย ตึกประโคน
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
124. นายธีระ ใจเพชร
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
125. นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
126. นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
2. นายอาเภอนิคมคาสร้อย
3. หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
4. หัวหน้าภาคบริการโลหิตที่ 7 อุบลราชธานี
5. รอง.ผอ.รมน.จว.มห. (ท.)
6. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
7. ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
8. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
9. ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
10. ผกก.สภ.หว้านใหญ่
11. ผกก.สภ.คาชะอี
12. ผกก.สภ.ดงหลวง
13. ผกก.สภ.ดอนตาล
14. ผกก.สภ.นิคมคาสร้อย
15. ผกก.สภ.หนองสูง
16. หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์
17. หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตร
18. ผู้อานวยการ กสทช. เขต 25
19. ผบ.นพค.24
20. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
21. ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร
22. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
23. ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
24. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มนาฯ
25. ผอ.สานักบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
26. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยงจังหวัดมุกดาหาร
27. นายกสมาชมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร

๕
28.
29.
30.
31.
32.

ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดมุกดาหาร
ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขามุกดาหาร

เริ่มประชุมเวลา

เวลา 09.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานการประชุมกล่าว
เปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี

พิธีการก่อนการประชุม
(1) พิธีมอบรางวัล การประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดมุกดาหาร ปีการเพาะปลูก
2562/63 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ได้ จั ด ให้ มี ก ารประกวดข้ า วหอมมะลิ ข องจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ปีการเพาะปลูก ๒๕62/63 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร
หรือสหกรณ์การเกษตร ที่มีศักยภาพในการผลิตข้าวหอมมะลิได้พัฒนาคุณภาพ และเพิ่ม
ปริมาณการผลิตและการตลาดเพื่อการส่ งออกข้าวหอมมะลิไทยให้กว้างขวางยิ่งขึน อันจะ
เป็ น ประโยชน์ ต่อ เศรษฐกิ จ โดยส่ ว นรวมของประเทศ โดยได้จั ด ประกวดเมื่ อวั น ที่ 24
ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร แยกเป็น ๒ ประเภท
ได้แก่ เกษตรกรรายบุคคล และสถาบันเกษตรกร เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวด
ประเภทเกษตรกรรายบุคคล ๔ ลาดับ และประเภทสถาบันเกษตรกร ๓ ล าดับ ส่งเข้า
ประกวดข้าวหอมมะลิในระดับประเทศผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทัง 2 ประเภท เข้ารับเงิน
รางวัลและเกียรติบัตร และขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นผู้มอบ
และให้โอวาทแก่ผู้ชนะเลิศ ดังมีรายนามดังนี
ประเภทเกษตรกรรายบุคคล
รางวัลที่ 1 นายนิมิตร พิกุลศรี เงินรางวัล 6,000 บาท
รางวัลที่ 2 นายปริญญา คามุงคุณ เงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลที่ 3 นางรัศมี ผ่านเมือง เงินรางวัล 4,000 บาท
รางวัลชมเชย นางสมพงษ์ พันธ์อุด เงินรางวัล 2,000 บาท
ประเภทสถาบันเกษตรกร
รางวัลที่ 1 ศูน ย์ส่ ง เสริมและผลิ ต เมล็ ดพั นธุ์ข้า วชุมชนตาบลโพนทราย เงิน รางวั ล
8,000 บาท
รางวัลที่ 2 วิส าหกิ จ ชุม ชนผลิ ต เมล็ ดพั น ธุ์ ข้า วชุม ชนต าบลชะโนดน้อ ย เงิ น รางวั ล
7,000 บาท
รางวัลที่ 3 วิสาหกิจชุมชนพัฒนาตนเองบ้านโคกสวาท เงินรางวัล 6,000 บาท
(2) พิธีมอบรางวัลการประกวดร้านนิทรรศการและผลงานของส่วนราชการ/หน่วยงาน
งานกาชาดและงานของดี 250 ปี มุกดาหาร ประจาปี ๒๕63 (สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดงานกาชาดและงานของดี 250 ปี มุกดาหาร ประจาปี ๒๕63
ขึน ระหว่างวันที่ 7 - ๑5 มกราคม ๒๕63 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
โดยมีการประกวดร้านนิทรรศการและผลงานของส่วนราชการหน่วยงานจังหวัด/อาเภอ
และเครื อ ข่ ายประชาสั ง คม ที่ร่ ว มแสดงผลงาน ออกร้ านนิท รรศการ ภายใต้ แ นวคิ ด
“นิทัศน์ปรัชญาของพ่อ” ผ่านหัวข้อ “มุกดาหาร สานต่อศาสตร์พระราชา” ซึ่งกาหนดให้มี

๖
รางวัลการประกวด แยกเป็น ๒ ประเภท คือ (1) ประเภทส่วนราชการหน่วยงานระดับ
จังหวัด (2) ประเภทส่วนราชการหน่วยงานระดับอาเภอ บัดนีจังหวัดมุกดาหาร ได้ประกาศ
ผลการประกวด เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นขวัญกาลังใจแก่ส่วนราชการหน่วยงานจังหวัด/
อาเภอผู้ได้รับรางวัล จึงขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กรุณามอบเงินรางวัล
พร้อมเกียรติบัตร การประกวด ตามลาดับดังต่อไปนี
ประเภทร้านนิทรรศการ ผลงานของส่วนราชการ/หน่วยงาน(จังหวัด)
1. รางวัลชนะเลิศ เงินสด 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่สานักงานเขตพืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย (กศน.)
จังหวัดมุกดาหาร
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติ ได้แก่วิทยาลัย
การอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
4. รางวัลชมเชย เงินสด 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร จานวน 2 รางวัล ได้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทร้านนิทรรศการ ผลงานของส่วนราชการ/หน่วยงาน(อาเภอ)
1. รางวัลชนะเลิศ เงินสด 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ อาเภอนิคมคาสร้อย
2. รางวั ลรองชนะเลิ ศอั นดั บที่ 1 เงิ นสด 5,000 บาท พร้ อมเกี ยรติ บั ตร ได้ แก่
อาเภอหนองสูง
3. รางวั ลรองชนะเลิ ศอั นดั บที่ 2 เงิ นสด 3,000 บาท พร้ อมเกี ยรติ บั ตร ได้ แก่
อาเภอเมืองมุกดาหาร
4. รางวั ลชมเชย เงิ นสด 1,500 บาท พร้ อมเกี ยรติ บั ตร จ านวน 2 รางวั ล ได้ แก่
อาเภอคาชะอี และอาเภอดงหลวง
(3) พิธีมอบเงินรายได้จากการจัดเดินแบบผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองจังหวัดมุกดาหาร และพิธี
มอบเงินรายได้จากการเช่าบูชาวัตถุมงคลในงานกาชาดและงานของดี 250 ปี มุกดาหาร
ประจาปี ๒๕63 (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร / สานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดมุกดาหาร)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ในนามเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเดินแบ
ผ้าไหมและผ้าพืนเมือง ซึ่งมีท่านรองบุญช่วย น้อยสั นเทียะ เป็นประธานคณะกรรมการ
ตามคาสั่งคณะกรรมการจัดงานกาชาดและงานของดี ๒๕๐ ปี มุกดาหาร ประจาปี ๒๕๖๓
โดยได้ จั ด งานเดิ น แบบผ้ า ไหมและผ้ า พื นเมื อ ง ในงานกาชาดและงานของดี ๒๕๐ ปี
มุกดาหาร เมื่อวัน ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ เผยแพร่ และส่ งเสริม
การใส่ผ้าไหมและผ้าพืนเมืองของจังหวัดมุกดาหาร พร้อมทัง จัดหารายได้เพื่อใช้ในกิจกรรม
สาธารณกุศลและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากสาธารณภัยของเหล่ากาชาด
จังหวัดมุกดาหาร การจัดงานเดินแบบผ้าไหมและผ้าพืนเมืองจังหวัดมุกดาหารได้ดาเนินการ
เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ร่วมลงทะเบียน จานวน ๒๖9 คน จาหน่ายโต๊ะนั่งเชียร์ จานวน ๘๔ โต๊ะ
รายละเอียดด้านการเงิน ดังนีรายรับ ๓43,๓๒๐ บาท รายจ่าย ๑๐๙,๓๒๐ บาทคงเหลือรายได้
สุทธิเป็นเงิน ๒๓4,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ในการนีสานักงานสาธารณสุข
จั ง หวั ด มุ ก ดาหารขอมอบเงิ น รายได้ จ ากการจั ด งานเดิ น แบบผ้ า ไหมและผ้ า พื นเมื อ ง
ในงานกาชาดและงานของดี ๒๕๐ ปี มุกดาหาร ประจาปี ๒๕๖๓ ให้ จังหวัดมุกดาหาร

๗
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แทนรับมอบ ทังนี เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารขอมอบเงิน
รายได้จากการเปิดร้านของรักของหวง ในงานกาชาดฯ เป็นเงินจานวน 38,760 บาท (สาม
หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน เพื่อเป็นเงินใช้จ่ายในกิจการของเหล่ ากาชาดจังหวัด
มุกดาหาร และสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารขอมอบเงินรายได้ การเปิดให้เช่า
บูชาในงานกาชาดและงานของดี ๒๕๐ ปี มุกดาหาร ประจาปี ๒๕๖๓ เพื่อใช้ในกิจกรรมของ
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นผู้ รับมอบเป็นเงิน
ทังสิน 70,110 บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน)
(4) พิธีมอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)
และป้ า ยรั บ รองสถานที่ จ าหน่ า ยสิ น ค้ า Q ตามโครงการส่ ง เสริ ม การบริ โ ภค
และใช้วัตถุดิบสินค้า Q (สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร)
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด มุกดาหารดาเนินงานโครงการร้านอาหารวัตถุดิบ
ปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) และโครงการส่งเสริมสถานที่จาหน่ายสินค้า Q
ประเภทตลาดสด เพื่อส่งเสริมการบริโภค การใช้วัตถุดิบคุณภาพ ที่มีการผลิตตามมาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีสาหรับการผลิต
(GMP) ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางจาหน่ายให้กับเกษตรกร หรือผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่มีความ
ปลอดภั ย เข้ า สู่ ร้ า นอาหารได้ โ ดยตรง นอกจากจะเป็ น การน าวั ต ถุ ดิ บ ที่ ป ลอดภั ย
ไปสู่ผู้บริโภคแล้ว“ร้านอาหารจะเป็น Outlet ให้กับผู้ผลิตหรือเกษตรกร”เป็นการเชื่อมโยง
ด้านการตลาดจากเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภค และยกระดับฟาร์มเข้าสู่ระบบฟาร์มมาตรฐานมากขึน
โดยได้ดาเนินการต่อเนื่องตังแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นระยะเวลา จานวน 4 ปี โดยมีร้านค้าสมัครเข้า
ร่วมโครงการฯ จานวน 22 ร้าน แบ่งเป็น (1) ประเภทร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้
สินค้า Q (Q Restaurant) จานวน 11 ร้าน และ (2) ประเภทสถานที่จาหน่ายสินค้า Q
ประเภทตลาดสด จ านวน 11 ร้ า นโดยในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีร้ านค้ าสมั ครเข้ า
ร่วมโครงการฯ จานวน 7 ร้าน แบ่งเป็น (1) ประเภทร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้
สินค้า Q (Q Restaurant) จานวน 3 ร้าน ผ่านการรับรอง 2 ร้าน และ (2) ประเภทสถานที่
จาหน่ายสินค้า Q ประเภทตลาดสด จานวน 4 ร้าน ผ่านการรับรอง 3 ดังรายนามต่อไปนี
ประเภทร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) จานวน 2 ร้าน ได้แก่
1. ร้านสเต็กสหกรณ์หนองสูง อาเภอหนองสูง
2. ร้านอาหารพวงเพชร อาเภอเมืองมุกดาหาร
ประเภทสถานที่จาหน่ายสินค้า Q ประเภทตลาดสด เพื่อส่งเสริมการบริโภค จานวน 3 ร้าน ได้แก่
1. ร้านจิ๋วหมูสด ตลาดสดเทศบาลนิคมคาสร้อย อาเภอนิคมคาสร้อย
2. ร้านโบนัสไข่ไก่สด ตลาดสดเทศบาลนิคมคาสร้อย อาเภอนิคมคาสร้อย
3. ร้านหนองสูงหมูอนามัย ตลาดสดเทศบาลหนองสูง อาเภอหนองหนองสูง

๘
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน
ลาดับ
1
2

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.๑ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
(1) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 6 คน

ชื่อ – สกุล
นายเอกราช มณีกรรณ์
นายณัฐพล แป้นนอก

3

นายแข่งขัน สีตะธนี

4

นายคเชนทร์ คูณเมือง

5 นางสาวณิราวรรณ ปัญสุทธิ์
6 นายเฉลียว ผาบุญ

ตาแหน่งเดิม
นายอาเภอเมืองนครพนม
นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
สานักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
ผอ.ศู น ย์ คุ้ ม ครองคนไร้ ที่ พึ่ ง จั ง หวั ด
นครราชสีมา
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) คาชะอี

ตาแหน่งใหม่
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ผอ.ศู น ย์ คุ้ ม ครองคนไร้ ที่ พึ่ ง
จังหวัดมุกดาหาร
รั กษาราชการแทน เจ้ าพนั กงาน
ที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป หัวหน้ากลุ่ม ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
วิชาการขนส่ง สานักงานขนส่งที่ 4
หัวหน้าด่านตรวจพืชท่าลี่
หัวหน้าด่านตรวจพืช จ.มุกดาหาร

(2) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายไปดารงตาแหน่ง จานวน 3 คน
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่
1
นายสุรพงษ์ เล็กศรัณยพงษ์
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
2
นายเจนวิทย์ ทองเงิน
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
มุกดาหาร
3
นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
ท้องถิ่นจังหวัดอานาจเจริญ
มติที่ประชุม
รับทราบ

มติที่ประชุม

๑.2 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนมกราคม 2563 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

มติที่ประชุม

1.3 วีดีทัศน์นาเสนอสรุปผลการดาเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To Be Number One จังหวัดมุกดาหาร เดือนมกราคม 2563 (สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.

มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 12/๒๕62 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562
รายงานการประชุ ม มี จ านวน 23 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 12/๒๕62 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562

๙
ระเบียบวาระที่ ๓

คลังจังหวัด

รายการ
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม

ที่

เรื่องเพื่อทราบ
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
% เป้าหมาย
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2563
(ม.ค. 63)
งบประมาณ
ก่อหนี้ (PO)
เบิกจ่าย
ร้อยละ
538.828
372.049
363.895
67.53 รายจ่ายประจา
107.701
32.029
26.705
24.80
รายจ่ายลงทุน
646.529
404.078
390.599
60.41
ภาพรวม
2. หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธ.ค. 2562)
หน่วย : ล้านบาท
งปม.
ส่วนราชการ
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ
จานวนเงิน
รวมทั้งสิ้น

107.701

32.029

26.705

24.80

1

แขวงทางหลวงมุกดาหาร

26.957

15.308

15.179

56.31

2

สนง.จังหวัดมุกดาหาร (อาคารหอประชุม)

13.841

13.841

8.646

62.47

3

แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร

8.242

2.850

2.850

34.58

มติที่ประชุม

พัฒนาการจังหวัด

รับทราบ
(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)
ผลความคืบ หน้าโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในพืนที่อันเนื่องมาจากปัญหา ภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
มุกดาหาร ได้ดาเนินโครงการส่งเสริมอาชีพราษฎรประสบปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ดาเนินการ
ในพืนที่ 7 อาเภอ จานวน 76 หมู่บ้าน 910 ครัวเรือน ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึน ณ วันที่ 23
มกราคม 2563 จานวน 971,865 บาท ดังนี

๑๐

ลาดับ

อาเภอ

กิจกรรมการฝึกอบรม
อาชีพ

เมือง
แปรรูปอาหารจากเนือวัว/
1 มุกดาหาร
เนือหมู
2 นิคมคาสร้อย เพาะเห็ดฟาง/จักสาน
ตะกร้าหวายเทียม
3 ดอนตาล
ทาเสือเย็บมือ/สานตะกร้า
พลาสติก
4 ดงหลวง
แปรรูปกล้วยหลากรส
5 หนองสูง
การทาไม้กวาดดอกหญ้า
6 คาชะอี
การทาไม้กวาดดอกหญ้า
7 หว้านใหญ่ การทาไม้กวาดดอกหญ้า
รวม
มติที่ประชุม
รับทราบ

พัฒนาการจังหวัด

มติที่ประชุม

หน.สนจ.

ข้อมูลรายได้
ณ 20 ธ.ค. 62

ข้อมูลรายได้
ณ 23 ม.ค. 63

รายได้เพิ่มขึ้น
(บาท)

305,400

333,000

27,600

179,470

233,550

54,080

25,770
57,915
70,400
33,000
89,800
761,755

27,250
71,765
105,600
57,000
143,700
971,865

1,480
13,850
35,200
24,000
53,900
210,110

(3) กิ จกรรมเพื่ อส่งเสริ มการท่ องเที่ ยวและกระตุ้ นเศรษฐกิ จตามนโยบายของ
นายกรัฐมนตรี ตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วและกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ตามนโยบาย
ของนายกรั ฐ มนตรี “เดิน กิน ชิม เที่ยว 250 ปี ของดีมุกดาหาร"- มีจานวนกลุ่ มผู้ ผ ลิ ต
ผู้ป ระกอบการชุมชน และ OTOP เข้าร่ว มจาหน่าย จานวน 54 กลุ่ ม (ประเภทผ้ าและ
เครื่องแต่งกาย จานวน 26 กลุ่ม , ประเภทของใช้จานวน 4 กลุ่ม, ประเภทอาหาร จานวน
15 กลุ่ ม , ประเภทสมุน ไพรที่ไ ม่ใ ช่อาหาร จานวน 5 กลุ่ ม , เครื่ องดื่ ม จานวน 4 กลุ่ ม )
มียอดกระตุ้นเศรษฐกิจในการจัดกิจกรรม รวม 9 วัน จานวน 2,311,770 บาทการมีส่วน
ร่วมของส่วนราชการ/หน่วยงาน (โดยเน้นแนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการ/หน่วยงาน
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ
รับทราบ
3.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
(1) รายงานผลความคื บหน้ าการสมัครขอรั บรางวั ลเลิ ศรั ฐ ประจ าปี พ.ศ. 2563
(สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่ จั งหวั ด มุ ก ดาหารสมั ครขอรั บรางวั ล เลิ ศ รั ฐ สาขาการพั ฒ นาคุ ณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (รายหมวด หมวดที่ 1 ด้านการนาองค์การและความรับผิดชอบต่อ
สังคม) ผ่านระบบออนไลน์ของสานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563
สานักงาน ก.พ.ร. ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ประจาปี พ.ศ. 2563 ขันตอนที่ 1 การตรวจพิจารณาเอกสารการสมัครเบืองต้น
จานวน 132 ผลงาน โดยมีผลงานที่ผ่านการตรวจพิจารณาขันตอน ที่ 1 จานวน 64 ผลงาน ซึ่ง
จั งหวั ดมุ กดาหารผ่ านการพิ จารณาในชั นตอนที่ 1 และจะต้ องเตรี ยมส่ งในขั นตอนที่ 2
เอกสารรายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) โดยจัดทาบทสรุ ป
ผู้ บริ หารที่แสดงความโดดเด่ นของหมวดที่เสนอขอรับรางวัล/ความโดดเด่นของการพัฒนา
คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐและความส าเร็ จของการด าเนินการ และรายงานผลการ

๑๑

มติที่ประชุม

ประธาน

ดาเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) จานวนไม่เกิน 45 หน้า และอัพโหลดไฟล์
ดังกล่าว ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563 กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้ทุกจังหวัดสมัครเพื่อ
ประเมินสถานะ (ประเมินตนเอง) ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ซึ่งจะปิดรับสมัคร
ในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัด
เป็นไปอย่างเนื่อง เป็นระบบ และเกิดผลเป็นรูปธรรม จึงได้จัดทาแผนการประชุมเพื่อยกระดับ
การบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดไปสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ขึน จานวน 10 - 12 ครัง เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่คณะทางาน ซึ่งอยู่
ระหว่างการปรับปรุงทบทวนคาสั่ง ซึ่งจะได้แจ้ง คาสั่ง แผนการจัดประชุมให้ทุกส่วนราชการ
ได้รับทราบต่อไป
รับทราบ
๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)
(1) ข้อเสนอจากการประชุมหารือแนวทางการบริหารและบารุงรักษาสะพานมิตรภาพ 2
(มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) ร่ วมไทย - ลาว ครั้ งที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่กรมทางหลวงได้เชิญประชุมคณะกรรมาธิการบริหารและบารุงรักษาสะพาน
มิตรภาพ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) ร่วมไทย - ลาว ครังที่ 1 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาแผนรายประมาณการ บารุงพิเศษ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบ
ร่วมกันกับคณะกรรมาธิการฯ ฝ่าย สปป.ลาว ก่อนการดาเนินการในขันต่อไป ในวันศุกร์ที่ 24
มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ หน่วยบารุงรักษา
สะพานมิตรภาพไทย - ลาว (หนองคาย - เวียงจันทน์) จังหวัดหนองคาย นัน จังหวัดมุกดาหาร
ได้ เชิ ญผู้ แทนจากหน่ วยงานภาครั ฐ และหน่ วยงานภาคเอกชนในจังหวั ด ประชุ มหารื อแนว
ทางการบริหารและบารุงรักษาสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) ร่วมไทย - ลาว
ครั งที่ 1 ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 21 มกราคม 2563
ณ ห้ องประชุมดอกช้างน้าว ชัน 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยที่ประชุมได้ มีข้อเสนอ
เกี่ ย วข้ องกั บ สะพานมิ ต รภาพ 2 (มุ กดาหาร - สะหวั นนะเขต) ดั งนี เห็ น ชอบเสนอลด
ค่าธรรมเนียมรถยนต์ผ่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) ให้เท่ากับสะพาน
มิตรภาพ 1 (หนองคาย - เวียงจันทน์) เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมผ่ านสะพานมิตรภาพ 2
(มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) มีอัตราที่สูงกว่าอัตราค่าธรรมเนียมผ่านทางด่านสะพานมิตรภาพ 1
(หนองคาย – เวียงจันทน์) เห็นชอบเสนอขอยกเว้นค่าธรรมเนียมรถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสาร
ในช่วงเทศกาลสาคัญ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดมุกดาหารและแขวงสะหวันนะ
เขต เช่น ช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์หรือช่วงเทศกาลท่องเที่ยวสาคัญๆ ในวาระพิเศษต่างๆ
โดยให้จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดนาร่อ งในการยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียม เพื่อนาผลลัพธ์
มาเปรี ย บเที ย บกั บ สถิ ติ ใ นปี ที่ ผ่ า นมา เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางการด าเนิ น งาน
ของส านั ก งานส่ งเสริ มเศรษฐกิจ ดิจิ ทัล (สศด.) กระทรวงดิจิ ทัล เพื่ อเศรษฐกิจ และสั งคม
ที่ได้ประกาศให้จังหวัดมุกดาหารเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562
และมีเป้าหมายจะขับเคลื่อนการเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) ผ่านสะพาน
มิตรภาพ 2 ในปี 2564 ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านการจราจรและขนส่งตะเข็บ
ชายแดนภาคอีสาน (หนองคาย นครพนม มุ กดาหาร) เป็นต้น เห็นชอบให้กรมทางหลวง ตัง
งบประมาณเพื่อมาซ่อมบารุงสะพานมิตรภาพ 2 หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับสะพานมิตรภาพ
2 เนื่องจากสะพานแห่งนีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศสูงมาก โดยจะเห็นได้ จาก
ปริ ม าณสิ น ค้ า ส่ ง ออก – น าเข้ า ในปี 2562 มี มู ล ค่ า สู ง ถึ ง 222,223.52 ล้ า นบาท
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นายอาเภอคาชะอี

นอกจากนันยังเห็นชอบให้มีการสร้างเครื่องชั่งนาหนักยานพาหนะฝั่งขาเข้า เพื่อแก้ไขปัญหา
การบรรทุกนาหนักเกินที่ข้ามมาจาก สปป.ลาว อีกด้วย เห็นควรให้มีการศึกษารายละเอียด
การขยายเวลาเปิด - ปิด จุดผ่านแดนถาวร ด่านสะพานมิตรภาพ 2 จาก 06.00 – 22.00 น.
เป็ น 05.00 – 24.00 น. เฉพาะในช่ว งเทศกาลส าคัญ เช่ น สงกรานต์ ปี ใหม่ เป็ นต้ น
โดยตังคณะกรรมการฯ เพื่อทาการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
รับทราบ
(2) รายงานผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้าอาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
(สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
ด้ว ยอาคารศาลากลางจั ง หวัด มุ ก ดาหารได้ ก่ อ สร้ า งมาเป็น เวลานานและมี
ส่วนราชการ หน่วยงานเข้ามาใช้ประโยชน์พืนที่อาคารหลายหน่วยงาน ที่ผ่านมาปรากฎว่า
ไฟฟ้าอาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหารขัดข้องกระแสไฟดับอยู่บ่อยครัง ส่งผลให้อุปกรณ์
หรือครุภัณฑ์ที่ใช้ไฟฟ้าอาจะเกิดความเสียหายได้ สานักงานจังหวัดมุกดาหารได้ประสาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหารเข้ามาดาเนินการตรวจหาสาเหตุดังกล่าว ซึ่งการ
ไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคจั ง หวั ด มุ ก ดาหารได้ แ จ้ ง สาเหตุ แ ละข้ อ แนะน า แนวทางแก้ ไ ข ดั ง นี
กระแสไฟฟ้าขัดข้องเกิดจากการทางานของเบรกเกอร์ประธาน ABC (AirCircuit Breaker)
อุป กรณ์ตั ดตอน ป้ อ งกั นท างานเนื่อ งจากมี กระแสไหลในสายนิว ตรอนรั่ ว ไหลลงดิน สู ง
ผิดปกติ ซึ่งจะทาให้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ และเป็นสาเหตุให้ไฟฟ้าดับ
บ่อย มีค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้ าภายในสูงจากการตรวจสอบโหลดเบืองต้นหม่อแปลง
จ่ายโหลดแค่ 25 เปอร์เซ็นต์ของขนาดหม้อแปลง (1000 kVA) แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ
ควรทาการสมดุลโหลดระบบไฟฟ้าภายในให้ มีการใช้ โหลดไฟฟ้าแต่ ละเฟสมีค่ าใกล้เคียงกั น
(Balance Load) ควรทาการตรวจสอบแก้ไขอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ มีค่ากระแสนั่วไหลลงดิน
ตรวจตราความเรียบร้อยระบบไฟฟ้าภายใน เช่น สภาพสายไฟ แผงควบคุมประธาน แผงควบคุม
ย่อย จุดต่อทางไฟฟ้าซึ่งผ่านการใช้งานมานาน ควรมีการบารุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร
PACKAGE หม้อแปลงพร้อมตู้ MDB ทาความสะอาดห้องควบคุม MDB ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
ไม่ควรมีวัสดุที่สามารถติดไฟได้อยู่ในบริเวณโดยรอบรัศมี 1 เมตร ผลที่จะได้รับจากการดาเนินการ
แก้ไข ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงขึน เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานมากขึน ลดหน่วยสูญเสียใน
ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร และลดปัญหาไฟฟ้าภายในอาคารดับ ซึ่งสานักงานจังหวัดมุกดาไฃหารได้
ดาเนินการตามข้อแนะนาของการไฟฟ้าฯ แล้ว
รับทราบ
(3) การจัดงานออนซอนชนเผ่าชาวคาชะอี ประจาปี 2563 (อาเภอคาชะอี)
ด้วยอาเภอคาชะอี ร่ว มกับส่ว นราชการทังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ในพืนที่อาเภอคาชะอี ได้กาหนดจัดงาน “ออนซอนชนเผ่าชาวคาชะอี ” ประจาปี 2563
ขึนระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเชิดชูวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาว
คาชะอี ประชาสัมพันธ์ของดี แหล่งท่องเที่ยวสินค้า OTOP ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายตลอดจน
สร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ ของประชาชนในพืนที่ ความภาคภูมิใจใน
การด ารงชี วิ ต ตามประเพณี วั ฒ นธรรมอั น ดี ง ามของท้ อ งถิ่ น ให้ แ ก่ ป ระชาชน ซึ่ ง ในงาน
ดังกล่าวกาหนดจัดกิจกรรม อาทิเช่น การออกร้านนิทรรศการของแต่ละตาบล การแสดงผล
งานส่ ว นราชการหน่ว ยงานต่างๆ ในพืนที่อาเภอค าชะอี การแสดงผลงาน ผลผลิ ตของ
หมู่บ้าน ตาบล ในพืนที่อาเภอคาชะอี การจัดขบวนแห่และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพืนเมือง
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คลังจังหวัด

ในพิธีเปิดงานฯ การประกวดเส็งกลองเจิ่ง การประกวดพาแลง ขอเชิญชวนส่วนราชการ
ภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมงาน
รับทราบ
(4) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนพฤศจิกายน
2562 (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
“ในเดือนพฤศจิกายน 2562 เครื่องชีภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร
บ่งชีว่าเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารมีสัญญาณหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
จากการหดตั ว ของเศรษฐกิ จ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุ ต สาหกรรม การใช้ จ่ า ยภาครั ฐ
และการค้ า ชายแดน ส าหรั บ ภาคการบริ ก าร การบริ โ ภคภาคเอกชน และการลงทุ น
ภาคเอกชน ขยายตัว เสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัด อัตราเงินเฟ้อทั่วไปหดตัว ส่วนการจ้าง
งาน ขยายตัว เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน” เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต)
พบว่า ภาพรวมมีสัญญาณหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนสะท้อนจากการผลิต
ภาคเกษตรกรรมหดตัว โดยดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม (API) หดตัวที่ร้อยละ -6.42 เมื่อเทียบ
กับ เดือนเดียวกันของปีก่อน พิจารณาจากปริมาณผลผลิตอ้อย มันสาปะหลัง ยางพารา
และข้าวนาปี หดตัว ตามพืนที่ เก็บเกี่ยวผลผลิตที่ลดลง ภาคอุตสาหกรรมหดตัว โดยดัชนี
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (IPI) หดตัวที่ร้อยละ -2.54 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
พิจารณาจากจานวนโรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตลดลง จานวนทุนจดทะเบียนของ
อุตสาหกรรมการผลิตและปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมที่หดตัว และภาคการบริการ
ขยายตัว โดยดัชนีผลผลิต ภาคการบริการ (SI) ขยายตัวที่ร้อยละ 15.57 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปี ก่อนเป็นผลมาจากการขยายตัวของภาษีการขายส่ งขายปลี กฯ และจานวน
นักท่องเที่ยวผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังขยายตัวได้ดีจากการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทาให้มีจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึน เศรษฐกิจด้านอุปสงค์
(การใช้จ่าย) พบว่า มีสัญญาณหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนเป็นผลมาจาก
ดัชนี การใช้จ่ายภาครัฐ (G Index) หดตั วร้อยละ -2.70 จากรายจ่ายงบลงทุนหดตัวร้อยละ
-76.93 หดตัวลงจากเดือนก่อนที่หดตัว ร้อยละ -12.72 เนื่องจากรายจ่ายงบลงทุนส่วน
ใหญ่ ยั ง อยู่ ร ะหว่ า งการด าเนิ น การของผู้ รั บ จ้ า ง ซึ่ ง ยั ง ไม่ ถึ ง ระยะเวลาการส่ ง มอบงาน
ตามสั ญ ญาที่ ก าหนด ส่ ว นการเบิ ก จ่ า ยรายจ่ า ยงบประจ าที่ ข ยายตั ว ร้ อ ยละ 1.59
การค้ า ชายแดนหดตั ว โดยดั ช นี การค้ า ชายแดน (X-m Index) หดตั ว ร้ อ ยละ -0.99
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการหดตัวของมูลค่าการส่งออกร้อยละ
-3.29 ส่ ว นมู ล ค่ า การน าเข้ า ขยายตั ว ร้ อ ยละ 1.47 โดยสิ น ค้ าส่ ง ออกที่ มีมู ล ค่ า สู ง สุ ด
3 ลาดับแรก คือ (1) เครื่องประมวลผลหรือหน่วยเก็บข้อมูล (2) ทรานซิ สเตอร์ และอุปกณ์
กึ่งตัวนาที่คล้ายกัน และ (3) นาตาลทราย ส่วนสินค้านาเข้าที่มีมูลค่าสูงสุด 3 ลาดับแรก คือ
(1) เครื่องประมวลผลหรือหน่วยเก็บข้อมูล (2) เครื่องโทรศัพท์ อุปกรณ์โทรศัพท์ และ (3
สื่อบัน ทึกหรื ออุป กรณ์หน่ว ยความจาต่าง ๆ ตามล าดับ ส าหรับการบริโ ภคภาคเอกชน
ขยายตัว โดยดัชนี การบริโภคภาคเอกชน (Cp Index) ขยายตัวร้อยละ 13.31 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน พิจารณาจากการขยายตัวของการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บ
การจดทะเบียนใหม่รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่งและการจดทะเบียนใหม่ รถจักยาน
ยนต์ ดัช นี ก ารลงทุน ภาคเอกชน (IpIndex) ขยายตั ว ร้ อ ยละ 4.21 เมื่ อ เที ย บกับ เดื อ น
เดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการขยายตัวของพืนที่ขออนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล
เมืองและการขยายตัวของสินเชื่อเพื่อการลงทุน ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัดมุกดาหาร
พบว่าในเดือนพฤศจิกายน 2562 ดัชนีรายได้เกษตรกรหดตัว ร้อยละ -3.11 เมื่อเทียบกับ
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เดือนเดีย วกัน ของปี ก่ อน ซึ่งเป็นผลมาจากดัช นีผ ลผลิ ตภาคเกษตรกรรมหดตัว ร้อยละ
-6.42 จากการหดตัวของปริมาณผลผลิตอ้อยโรงงาน มันสาปะหลัง ยางพารา และข้าวนาปี
เป็นสาคัญ ด้านการเงิน พบว่าปริมาณสินเชื่อรวมสูงกว่าปริมาณเงินฝากรวม ซึ่งปริมาณเงิน
ฝากรวมขยายตัวที่ร้อยละ 7.72 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมาตรการ
ส่งเสริมการออมเงินของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันการใช้จ่ายเงิน
ในอนาคต สาหรับปริมาณสินเชื่อรวมขยายตัวที่ร้อยละ 4.96 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน จากการปล่อยสินเชื่อเพื่อลูกค้าภาคธุรกิจ สินเชื่อสาหรับกิจการเอสเอ็มอีและ
สินเชื่อเพื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีประชารัฐ ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ (Stability) พบว่า
ดัชนี ราคาผู้ บริ โภคทั่ วไปอยู่ที่ ระดับ 102.61 หดตั ว ร้ อยละ -0.09 เมื่ อเทียบกั บเดือน
เดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการหดตัวของดัชนีราคาสินค้าหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม
ได้แก่ กลุ่มอาหารสดและพลังงาน สาหรับการจ้างงานในเดือนพฤศจิกายน 2562 ขยายตัว
ร้อยละ 1.79 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ด้านการคลัง พบว่าในเดือนพฤศจิกายน
2562 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมมีจานวน 672.68 ล้านบาท หดตัวร้อยละ -4.50
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการเบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุนหดตัว
ร้อยละ -76.93 ส่วนรายจ่ายงบประจาขยายตัวร้อยละ 1.59 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ทังนี ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุนมีจานวน 12.60 ล้านบาท ซึ่งหน่วยงาน
ที่มีการเบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุนสูงสุด คือ (1) แขวงทางหลวงมุกดาหาร (2) สานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ (3)แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร สาหรับการเบิกจ่าย
รายจ่ายงบประจา มีจานวน 660.08 ล้านบาท โดยหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายรายจ่ายงบ
ประจ าสู ง สุ ด 3 อั น ดั บ แรก คื อ (1) ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั นพื นฐาน
(2) ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร และ (3) สานักงานจังหวัดมุกดาหาร สาหรับผลการ
จัด เก็บรายได้ จั ดเก็บได้ทังสิ น 284.84 ล้านบาท หดตัวร้อยละ -0.30 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากหน่วยจัดเก็บรายได้ โดยเฉพาะสานักงานสรรพากรพืนที่
มุกดาหารจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากร
แสตมป์ ส าหรั บ ดุ ล งบประมาณ ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2562 ขาดดุ ล งบประมาณ
จานวน -387.84 ล้านบาท พิจารณาจากการจัดเก็บรายได้ต่ากว่ารายจ่ายเงินงบประมาณ
รับทราบ
๓.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) สรุปมติคณะรัฐมนตรีประจาเดือนมกราคม 2563 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(2) สรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
และการดาเนินโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิมให้ประชาชน”ครังที่ 4
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
(3) ดัชนี ราคาผู้ บริโภคจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนธั นวาคม 2562 (ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(4) สรุ ปสภาวะการค้าชายแดนไทยกับ สปป.ลาว ด้ านจั งหวัดมุกดาหาร ประจาเดือน
ธันวาคม 2562 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(5) ปฏิ ทิ นการจั ดกิ จกรรมส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยวจั งหวั ดมุ กดาหาร ประจ าปี 2563
(สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร)
(6) สรุ ปผลการดาเนินการป้ องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
จั งหวัดมุ กดาหารระหว่างวั นที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
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(7) ข้ อ มู ล ของการให้ บริ ก ารประชาชนของส านั กงานยุ ติ ธ รรมจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
(สานักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
(8) ผลการดาเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลประจาเดือน พฤศจิกายน- ธันวาคม 2562
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
มุกดาหาร)
(9) จุ ลสารส านั กงานคลั งจั งหวั ดมุ กดาหาร ปี ที่ 16 ประจ าเดื อนมกราคม 2563
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
(1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (สานักงาน
จังหวัดมุกดาหาร)
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เปิดเผยในการประชุมมอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดทั่ว
ประเทศผ่านระบบ Video Conference ว่าจากการติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
(PM2.5) ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าพืนที่จังหวัดต่ าง ๆ มีปัญหาค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน
(50ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ในหลายพืนที่ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี
ได้ มี ม ติ เมื่ อ วั น ที่ 12 ก.พ 62 ก าหนดให้ ก ารแก้ ไ ขปัญ หามลภาวะด้ านฝุ่ น ละอองเป็ น
"วาระแห่งชาติ" และจัดทาแผนปฏิบัติการขับเคลื่ อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหามลพิษ
ด้ า นฝุ่ น ละอองขึ น ซึ่ ง ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ในฐานะผู้ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ จ ะต้ อ งยึ ด
แผนปฏิบัติการฯนีเป็นหลัก ร่วมกับแผนป้องและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ทังระยะเร่งด่วน ระยะสัน และระยะยาว ใน 3
มาตรการ ได้แก่ (1) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพืนที่ (2) การ
ป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (3) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ
โดยแผนเผชิญเหตุในช่วงวิกฤติตามที่กาหนดไว้ 4 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ระดับปริมาณฝุ่น
ละอองมีค่าไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ระดับที่ 2 ระดับที่ปริมาณฝุ่นละอองมี
ค่าระหว่าง 51 ถึง 75 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรระดับที่ 3 ระดับที่ปริมาณฝุ่นละอองมี
ค่าระหว่าง 76 ถึง 100 ไมโครกรัมต่อลู กบาศก์เมตรและระดับที่ 4 ระดับปริมาณฝุ่ น
ละอองมีค่ามากกว่า 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่า
ราชการกรุ ง เทพมหานคร ต้ อ งอ านวยการสั่ ง การในการแก้ ไ ขปั ญ หา ให้ เ หมาะสมกั บ
สถานการณ์ ระดับฝุ่นละออง และความเหมาะสมในแต่ละพืนที่ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
กล่าวต่อว่า ในขณะนีสถานการณ์ฝุ่นละอองอยู่ในระดับ 2 ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องจัดตัง
ศู น ย์ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ แ ละติ ด ตามข้ อ มู ล สถานการณ์ จ ากกรมควบคุ ม มลพิ ษ เพื่ อ
วิเคราะห์และกาหนดแนวทางการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาสถานการณ์ โดยนา
มาตรการตามแผนปฏิ บั ติ การฯ มาบั ง คั บ ใช้อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม บู ร ณาการหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขปัญหา โดยเน้นมาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง
(แหล่งกาเนิด) เช่น ต้นกาเนิดจากยานพาหนะ ต้องมีมาตรการตรวจสอบควบคุมรถควันดา
การกาหนดพืนที่ในการจากัดเวลารถบรรทุกเข้ามาในพืนที่มีปริมาณฝุ่นละอองเกินระดับ
มาตรฐาน การจ ากัดการเผา ต้องห้ ามการเผาในที่ โ ล่ งแจ้งทุกชนิด ส าหรับการเผาทาง
การเกษตรต้องดูให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและการควบคุมดูแลโรงงานอุตสาหกรรมและการ
ก่อสร้างในพืนที่อย่างเข้มงวด เป็นต้น ทังนี ต้องให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพืนที่
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รวมทังต้องสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจในมาตรการและข้อกฎหมาย โดยกาชับให้ผู้มี
อานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทังให้บูรณาการหน่วยงานใน
พืนที่พิจารณาดาเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อช่วยเหลือประชาชน อาทิ การดูแลประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงโดยหน่วยงานด้านสาธารณสุขและการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนใน
พืนที่ประสบภัยตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทังสรุปรายงานผล
การดาเนินงานและปรับมาตรการต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละ
พืนที่ด้วยสถานการณ์ฝุ่นละอองในขณะนี ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพืนที่ รัฐบาลได้ให้
ความสาคัญและถือเป็นวาระเร่งด่ วนแห่งชาติเป็นต้องเร่งแก้ไข ทังในระยะเผชิญเหตุ ระยะ
สัน และระยะยาว จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เข้มงวด บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ให้ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ แ ละพื นที่ พร้ อ มสร้ า งการรั บ รู้ แ ละขอความร่ ว มมื อ จาก
ประชาชนในการดาเนินมาตรการต่าง โดยจังหวัดมุกดาหารมีการดาเนินการตามข้อสั่งการฯ
โดยเข้มงวด โดยขอให้ทุกหน่วยงานดาเนินการและปรับมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาด้วย
เห็นชอบ
(2) สถานการณ์ มาตรการและการเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคปอดอักเสบ
จากเชื้ อ ไวรั ส โคโรนาสายพั น ธุ์ ใ หม่ 2019 จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร (ส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
สถานณ์ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ จากการ
รายงานพบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ในประเทศจีน ตังแต่
วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงปัจจุบัน และพบการแพร่กระจายของผู้ป่วยไปในหลายประเทศ
รวมพบผู้ติดเชือ จานวน ๔,๔๘๒ ราย เสียชีวิต ๑๐๗ รายข้อมูลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจาก
เชือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ในประเทศไทย พบผู้ป่วย จานวน ๑๔ ราย ข้อมูล
ณ วั น ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ข้ อสั่ งการการศู นย์ ปฏิ บัติ การฉุ กเฉิน ด้า นการแพทย์ และ
สาธารณสุขกรณี โรคปอดอักเสบจากเชือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019โดย นายแพทย์
สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 กระทรวง
สาธารณสุ ข เปิ ด ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข เพื่ อ รองรั บ
สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และ ให้ กรม/กอง/
สานักที่เกี่ยวข้อง /สานักงานเขตสุขภาพ /สานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด/เปิดศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อเตรียมพร้อมทังในด้านของบุคลากร/
ทรั พยากร ยาและเวชภัณฑ์ และช่องทางการประสานงานการ การเฝ้ าระวัง และการ
รายงานข้อมูล การดาเนินงานการเฝ้าระวัง การให้บริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
/ ให้ดาเนินงานตามมาตรการที่กรมควบคุมโรคกาหนดอย่างเคร่งครัด เช่น การสอบสวนโรค
การคัดกรองโรค และการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการในพืนที่จังหวัดที่มีสนามบิน
และ จังหวัดท่องเที่ยว ให้บูรณาการทรัพยากร ในพืนที่ และประสาน การทางานกับหน่วย
ราชการอื่นภายในจังหวัดอย่างใกล้ชิดจัดระบบเฝ้าระวัง/ให้มีการรายงานระบบข้อมูล 24
ชั่วโมง/ หรือให้รายงานทันที/เมื่อพบผู้ป่วย/โดยให้ประสานงานกับ EOC แต่ละระดับหากมี
ความจาเป็น/ต้องสื่อสารหรือให้ข่าว/ขอให้ปรึกษามายังส่วนกลาง/ เพื่อให้ข้อมูลในทาง
เดียวกัน ข้อสั่งการการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการเฝ้าระวัง วินิจฉัย ดูแลรักษา การ
ป้องกันการติดเชือและการสอบสวนควบคุมโรค กรณีโรคปอดอักเสบจากเชือไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้มีการจัดทา
แผนปฏิบั ติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัดรองรับการระบาดของโรคปอดอักเสบจาก
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เชือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ทบทวนคาสั่งและเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมให้มีการ
ประชุ ม EOC ทุ ก วั น ณ ห้ องประชุ ม 242 ชั น 4 ตึ ก ใหม่ สสจ.มุ กดาหาร การตั งโฆษก
และการให้ข่าวของผู้เกี่ยวข้อง (โดยเฉพาะบุคลากรในหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง)
เห็นชอบ
(3) การเตรี ยมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 (สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร)
กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งในหลาย
พืนที่ และส่ งผลให้ ปริมาณนาเพื่อการอุปโภค-บริโ ภค และปริมาณนาเพื่อการเกษตรมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพืนที่นอกเขตชลประทาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อวิถี
ชีวิตของประชาชน และการประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม ทังนี รองนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะประธานกองอานวยการนาแห่งชาติ ได้มีข้อสั่งการ
เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในการประชุมเปิดกองอานวยการนาแห่งชาติและแก้ไขปัญหาภัย
แล้ ง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ ส านักงานทรัพยากรนาแห่งชาติ และให้จังหวัด
ดาเนินการ กากับติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์นา ตลอดจนปัญหาการใช้นาของภาคส่วน
ต่างๆ ทังนาเพื่อการอุปโภค บริโภค นาเพื่อรักษาระบบนิเวศ และนาเพื่อการเกษตรอย่าง
ใกล้ชิด รวมถึงให้ประเมินสถานการณ์เป็นระยะอย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์ มอบหมาย
ส่ว นราชการ หน่ วยทหาร องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นในพืนที่ จัดเตรียมกาลั งคน วัส ดุ
อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย เช่น รถยนต์บรรทุกนา เครื่องสูบนา เป็นต้น ให้มีความ
พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทังประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน องค์กรสา
ธารณกุ ศ ลที่ มี ศั ก ยภาพตามแนวทางประชารั ฐ ในการสนั บ สนุ น ทรั พ ยากร ตลอดจน
เครื่องมือเครื่องใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้งให้อาเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สารวจ ซ่อมแซมภาชนะเก็บกักนากลาง ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้
และจัดทาแผนการแจกจ่ายนาในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน โดยกาหนดจุดแจกจ่ายนากลางเพื่อ
การอุปโภคบริโภค บริเวณสถานที่ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ พร้อมให้ข้อมูลข่าวสาร การ
แจ้งเตือน ตลอดจนคาแนะนาในการปฏิบัติแก่ประชาชนในทุกพืนที่อย่างต่อเนื่อง ควบคุม
การระบายนา จัดสรรนา โดยให้ความสาคัญกับการอุปโภคบริโภคเป็นลาดับแรก และให้
ระมัดระวังการแจกจ่ายนาเพื่อการเกษตร พร้อมทังทาความเข้าใจกับประชาชนให้รับทราบ
ติดตามการดาเนิน การตามแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ ง ปี 2562/63 ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะสถานการณ์เพาะปลูกข้าวนาปรัง ให้ควบคุมไม่ให้มีปริมาณ
เพิ่มขึน เนื่องจากปริมาณนาไม่เพียงพอต่อ การสนับสนุน พร้อมทังขอความร่วมมือไม่ให้
เกษตรกรทาการปิดกันลานาหรือสูบนาเข้าพืนที่เพาะปลูก หากพืนที่ใดมีความจาเป็นต้องสูบ
นา ให้ดาเนินการตามปฏิทินการสูบนาของกรมชลประทานอย่างเคร่งครัด และให้ดาเนินการดูแล
การชดเชยหรื อเยี ย วยาผู้ ได้ รั บผลกระทบ ให้ เป็ นไปตามระเบี ยบกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน โดยแจ้งเตือนสถานการณ์นาและมาตรการบริหาร
จัดการนาของภาครัฐที่ประชาชนสามารถเข้าใจ และเข้าถึงได้ง่าย การรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการประหยัดนา เช่น การจัดหาภาชนะเก็บกักนา การใช้นาเพื่อการอุปโภคบริโภค และ
การเกษตรอย่างประหยัดและเหมาะสม รวมทังแจ้งช่องทางการขอรับความช่วยเหลือจากทาง
ราชการและเครือข่าย พร้อมทังเน้นยาให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่าง
ต่อเนื่ อง จั งหวั ดมุกดาหารมอบหมายให้ ส านั กงานป้ องกั นและบรรเทา สาธารณภั ยจั งหวั ด
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มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5
ที่
1

2

วัน/เดือน/ปี
วันที่ 20 กุมภาพันธ์
๒๕๖๓

มุกดาหาร เป็ นหน่วยงานรับผิดชอบหลั กในการดาเนินการ และแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวด้วย
เห็นชอบ
(4) การจัดตั้งกองทุน 250 ปี จังหวัดมุกดาหาร
จั งหวัดมุกดาหารกาหนดจัดงานเฉลิ มฉลองมุกดาหาร 250 ระหว่างวันที่ 27-29
มีนาคม 2563 และมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ราบวงสรวงโดยตังเป้าหมายนางรา
ไว้ประมาณ 30,000 คน มีขบวนแห่พญานาค กิจกรรมการแสดงแสงสีเสียงย้อนตานาน
เมื อ งมุ ก ดาหาร 250 ปี ในวั นเสาร์ ที่ 28 มี น าคม 2563 กาหนดจั ดกิ จ กรรมท าบุ ญ
ตักบาตรพระสงฆ์ 250 รูป ตลอดจนกิจกรรมวิ่งมุกดาหารมินิมาราธอน เป็นต้น ประธาน
ขอมติที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดตังกองทุนฉลองเมืองมุกดาหาร 250 ปี เพื่อใช้ในกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ต่างๆ เนื่องจากการจัดงานใช้งบประมาณของจังหวัด แต่การจัดงานจะมี
รายได้เข้ามาจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงาน รายได้ที่เกิดจากการจัดงานจะนาไปเข้า
กองทุน ฉลองเมืองมุกดาหาร 250 ปี จังหวัดมุกดาหาร มีเหรียญหลวงปู่จาม 100 ปี
ซึ่งได้จัดทาขึนในช่วงที่หาเงินกองทุนในการสร้างพระใหญ่ แต่เนื่องจากการสร้างพระใหญ่
ได้รับเงินงบประมาณของทางราชการและเงินบริจาคจนใกล้ แล้วเสร็จแล้ว ทาให้เหรียญ
หลวงปู่จามยังคงเหลืออยู่ประมาณ 150,000 เหรียญ จึงขอมติที่ประชุมนาเหรียญดังกล่าว
นาออกมาให้เช่าบูชาเพื่อนาเงินเข้ากองทุนฉลองเมืองมุกดาหาร 250 ปี
เห็นชอบ
เรื่องอื่นๆ
5.1 ปฏิทินงานสาคัญ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ชื่องาน
- ออกหน่ ว ยบริ ก ารเคลื่ อ นที่
“หน่วยบาบั ดทุกข์ บารุงสุข สร้าง
รอยยิ มให้ ป ระชาชน” จั ง หวั ด
มุกดาหาร ครังที่ 5/2562
- ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
พืนที่อาเภอเมืองมุกดาหาร

สถานที่
หน่วยงาน
โรงเรี ย นเหล่ า ประชาอุ ทิ ศ - ที่ ท า ก า ร ป ก ค ร อ ง
หมู่ ที่ 2 บ้ า นเหล่ า สร้ า งถ่ อ จังหวัดมุกดาหาร
อ.คาชะอี

โรงเรี ย นเหล่ า ประชาอุ ทิ ศ
หมู่ ที่ 2 บ้ า นเหล่ า สร้ า งถ่ อ
อ.คาชะอี
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร ณ วัดโพธิ์ศรีแดง อาเภอเมือง
๒๕๖๓
ชั ย มงคลแด่ สมเด็ จ พระนางเจ้ า มุกดาหาร
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
มติที่ประชุม
รับทราบ

- สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร
สานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
มุกดาหาร

5.2 กาหนดการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 2/๒๕63 วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา ๐๙.0๐ น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี
ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

๑๙
ประธาน
มติที่ประชุม

กาหนดการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหาร ครังที่ 2/๒๕63 วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา ๐๙.0๐ น.
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชัน 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 13.00 น.

ลงชื่อ

ประวิชญา สุวรรณไตรย์
(นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จดรายงานการประชุม

