รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร

ครั้งที่ 7/2563
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น.
ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายชยันต์ ศิริมาศ
2. นายสุวิทย์ จันทร์หวร
3. นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ
4. นายสันธาน สร้อยสาโรง
5. นายบุญเรือง เมฆฉิม
6. นายเอกราช มณีกรรณ์
7. นายธีระศักดิ์ พลอยเพชร
8. นางสาวนิติยา ธารานุกูล
9. นายพินิจ นิติวิทยาเทพ
9. นายสมาน พั่วโพธิ์
10. นายนิพนธ์ วรกรรณ
11. นายว่าศักดิ์ เจิมจิระ
12. นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง
13. นายชานาญ ศรีพารา
14. นายพรชัย พุดซ้อน
15. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
16. นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์
17. นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ
18. นายสมศักดิ์ บุญจันทร์
19. นายชัชวาลย์ ทองชน
20. นายปิติณัช นิธิศธานี
21. นางสาวบุญเตรียม คาถา
22. นายนิโรจน์ เที่ยงจิตต์
23. นายศุภลักษณ์ แก้วฝ่ายนอก
24. นางรตี วัลลิสุต
25. พ.อ.อ.สุพจน์ สมพงษ์
26. นางสาวจีระภา บุญรัตน์
27. นายจรัส ครชาตรี
28. นางนุชาดา สายโกลีย์
29. นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์
30. นายแพทย์บัญชา ผลานุวงษ์
31. นายวรวุฒิ จันทิ
32. นางสาวณัฐวีร์ หงส์พันธ์
33. นายสมชาย ยิ้มแฉล้ม
34. นางเจียมจิตร ดวงแก้ว
35. นายปรีชา เจริญทรง

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
นายอาเภอคาชะอี
นายอาเภอดอนตาล
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
นายอาเภอหว้านใหญ่
นายอาเภอดงหลวง
นายอาเภอหนองสูง
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
นายหัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 10.2
แทน ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
คลังจังหวัดมุกดาหาร
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36. นายจรัญ แย้มมีศรี
37. นายนันตชัย ไขประทาย
38. นายประสิทธิ์ นาตาแสง
39. นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์
40. นายธนพล ...
41. นายวิรัตน์ ศรีมงคล
42. นายวัชรินทร์ คงแก้ว
43. นายสมพงษ์ แสนสวาท
44. พล.ต.ต.อรรคพงศ์ พิมลศิริ
45. พ.ต.ท.สุทิน จันทร์แดง
46. ร.ต.อ. กิตติศักดิ์ สุขเกษม
47. น.ท.สิทธิศักดิ์ สิทธิกุล
48. นายบุญชัย ตัณฑชุณห์
49. นายวิบูลย์ บุตตะพรม
50. นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
51. นายวันชัย ประยงค์หอม
52. นายชาลี ประจงการ
53. นางพิมพ์ประไพ พูลทรัพย์
54. นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม
55. นายพิศิษฐ์ ผลิสินเอี่ยม
56. นายอุทัย ศรีหาพันธ์
57. นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย
58. นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์
59. นายอภิรัตน์ ...
60. นายฉลองรัฐ จันทร์ส่งแก้ว
61. นายเฉลียว ผาบุญ
62. นาย....
63. นางสาวบุญปลูก ถาปะบุตร
64. นายจิต แก้วหวาน
65. นางพรรณวดี เจริญนาม
66. นายพิทักษ์ เมืองโครต
67. นายวศิน ศุภพิสุทธิ์
68. ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ รัตนภูมี
69. ดร.มารุต อุปสานิกร
70. นายเพียร แสวงบุญ
71. นางสาวสร้อย สกุลเด็น
72. นายวิชา อาษาเมือง
73. นายพิเชษฐ์ เอื้นจันทร์
74. นางสาวณิราวรรณ ปัจสุทธิ์
75. นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขขี
76. นางสาวรุจาภา วีสเพ็ญ

แทน ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
แทน สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
แทน สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
แทน นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
แทน ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
แทน ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
แทน ผกก. 10 กองบังคับการตารวจน้า
หัวหน้าสถานีเรือมุกดาหาร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แทน สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดมุกดาหาร
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
แทน หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
แทน สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยฯ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
แทน ผอ.สพม. 22
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
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77. นางสาวเสาวนีย์ บุพบุญ
78. นางจันทิภา ปัทมเสวี
79. พ.อ.พรเทพ ชิ้นสุวรรณ
80. นายชรายุทธ พัฒนธรรมรงค์
81. นางสาวสมจิตต์ น้าค้าง
82. นายกานต์ สุวรรณพันธ์
83. นางสาวขวัญฤดี ธงยศ
84. นางลัษมา ธารีเกษ
85. นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล
86. นางสาววัลย์ลิกา สรรเสริญชูโชติ
87. นางมยุรี อึ้งตระกูล
88. นายพุทธา กลางประพันธ์
89. นายสุรเดช อัครราช
90. นางศิริพร ...
91. นายวรายุทธ สงวนบวก
92. นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์
93. นางนิตยา สิมสิน
94. นางบุญญสรณ์ บุญโสม
95. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร
96. ว่าที่ ร.ต.ล้า ปลูกเพชร์

ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
รอง ผอ.รมน.จ.มุกดาหาร
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร
97. นางวาโย ตึกประโคน
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
98. นายธีระ ใจเพชร
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
99. นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
100. นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
2. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
3. ผู้จัดการสานักงานจัดการน้าเสียสาขามุกดาหาร
4. หัวหน้าภาคบริการโลหิตที่ 7 อุบลราชธานี
5. ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 234
6. หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
7. หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
8. ไปรษณีย์มุกดาหาร
9. ผู้อานวยการสานักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร
10. ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
11. สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
12. ผบ.นพค. 24
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13. ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร
14. ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
15. รองประธาน ก.ธ.จ. มุกดาหาร
16. นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
17. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
18. ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
19. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยงจังหวัดมุกดาหาร
20. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
พิธีการก่อนการประชุม
(1) พิธี ม อบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกี ยรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี
พ.ศ. 2562 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
สื บ เนื่ องจากคณะกรรมการจั ดงานวัน ข้าราชการพลเรือ นส านักงาน ก.พ.
แจ้งแนวทางการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี พ.ศ. 2563 ว่าเนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) คณะกรรมการจัดงาน
วันข้าราชการพลเรือนในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพฤหัส บดีที่ 12 มีนาคม
2563 มีมติงดจัดกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
และปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบแนวทางการจั ด พิ ธี ม อบเกี ย รติ บั ต รและเข็ ม เชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ก่
ข้ า ราชการพลเรื อ นดี เ ด่ น ประจ าปี พ.ศ. 2563เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ สั่ ง การ
นายกรั ฐ มนตรี และแนวทางของกระทรวงสาธารณสุ ขในการป้องกัน และควบคุมโรค
โดยมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าเป็นผู้พิจารณากาหนด
วัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการ
พลเรือนดีเด่นในสังกัดได้ตามความเหมาะสมดังนั้น จังหวัดมุกดาหารจึงได้จัดพิธีมอบเกียรติ
บัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อให้ข้าราชการตระหนักถึง
เกียรติยศและหน้าที่ของตนเองรวมทั้งเพื่อให้ประชาชนเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการ
ในการให้บริการและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพล
เรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2562 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายสุวิทย์ จันทร์หวร)
เป็นประธานได้คัดเลือกข้าราชการ และลูกจ้าง ที่มีคุณสมบั ติตามหลักเกณฑ์และมีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่นประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขออนุญาต
เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้กรุณามอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรให้แก่
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจาปี พ.ศ. 2562 ของจังหวัดมุกดาหาร จานวน 11 ราย ดังนี้
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรื อนดีเด่น ระดับประเทศ ซึ่งจะได้รับเข็ม
เชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรี จานวน 3 ราย ดังนี้
1) นายโสภณ นิ ล ก าแหง ต าแหน่ ง นายแพทย์ ระดั บ เชี่ ย วชาญ
โรงพยาบาลมุกดาหาร
2) นายสุ ริ ยะ ใจวงษ์ ต าแหน่ ง รองผู้ อานวยการส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
3) นางพัฒนาพร กล่ อมสุ นทร ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พิเศษ โรงพยาบาลมุกดาหาร
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ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด ซึ่งจะได้ รับ
เกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร จานวน 8 ราย ดังนี้
1) นายถาวร พลีดี ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร
2) นางเกศรา ทองคาเจริญ ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญ
การพิเศษ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอนิคมคาสร้อย
3) นายวุฒิชัย กากแก้ว ตาแหน่ง นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
4) นายธีระ ศิลาโชติ ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอนิคมคาสร้อย
5) นายสมบูรณ์ อ้วนไตร ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
6) นายทศพล สุวรรณไตรย์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพ
นิคมคาสร้อย วิทยาลัยวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
7) นางสาวภริกา ผ่องแผ้ว ตาแหน่ง ครู คศ1 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจา
จังหวัดมุกดาหาร
8) นางจินดาพร พิมพ์สมแดง ตาแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2
โรงพยาบาลมุกดาหาร
(2) พิ ธี ม อบใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ หมู่ บ้ า นต้ น แบบประชาธิ ป ไตยดี เ ด่ น
ประจ าปี 2563 ให้แก่ประธานอาสาสมัค รต้น แบบประชาธิ ป ไตยดีเ ด่น (ที่ทาการ
ปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
กรมการปกครอง ได้จัดทาโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งมีเป้าหมายที่สาคัญ
ในการเสริมสร้างอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยให้มีความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิ ป ไตย สร้ า งความตระหนั ก รู้ ถึ ง การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ โดยเน้นหลักการสาคัญ
ของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย และผลักดันให้ประชาชนในระดับฐานรากได้มีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เ กิ ด ความตระหนั ก เห็ น คุ ณ ค่ า และน าหลั ก การวิ ถี ชี วิ ต แบบ
ประชาธิ ป ไตยมาปรั บ ใช้ ใ นการด าเนิ นชี วิ ต ได้ อ ย่ างถู ก ต้อ ง โดยให้ จัง หวั ดด าเนิน การ
คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กาหนดจังหวัด
มุกดาหาร ได้ดาเนินการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจาปี 2563
เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว เพื่ อ เป็ น เกี ย รติ ใ ห้ แ ก่ ห มู่ บ้ า นที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล หมู่ บ้ า นต้ น แบบ
ประชาธิปไตยดีเด่น ประจาปี 2563 จึงกาหนดจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่
ประธานอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ในการประชุมกรมการจังหวัดมุก ดาหาร
ในครั้งนี้โอกาสนี้ ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กรุณาให้เกียรติมอบใบ
ประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจาปี 2563 ให้แก่ประธาน
อาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ตามลาดับ ดังนี้
1) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 1 ตาบลหนองสูง อาเภอหนองสูง
2) รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 1 ได้ แ ก่ บ้ า นหนองหนาว หมู่ ที่ 2
ตาบลหนองบัว อาเภอดงหลวง
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3) รางวั ลรองชนะเลิ ศอั นดั บที่ 2 ได้ แก่ บ้ านเกษตรสมบู รณ์ หมู่ ที่ 10
ตาบลนากอก อาเภอนิคมคาสร้อย
๔) รางวัลชมเชย ได้แก่ บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 8 ตาบลโพนงาม อาเภอคาชะอี
(3) พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”
และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดมุกดาหาร ประจาปี ๒๕63 (สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
กรมการพัฒนาชุมชนได้มอบหมายให้จังหวัดมุกดาหาร ดาเนินการคัดสรร
หมู่บ้ านเศรษฐกิจ พอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข ” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนา
ชุมชน ดีเด่นระดับจังหวัด ประจาปี ๒๕63 ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นาเครือข่ายพัฒนา
ชุมชนดีเด่น ประจาปี ๒ ๕63 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชู
เกียรติหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” กลุ่ม/องค์กรชุมชนที่เป็นแกนหลัก
สาคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
ระดับ ตาบล และครัว เรือนสั มมาชีพชุมชนตัว อย่าง ที่มีผ ลการดาเนินงานดีเด่นระดั บ
จังหวัด คณะกรรมการได้ดาเนินการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”
ดี เ ด่ น และกิ จ กรรมพั ฒ นาชุ ม ชนดี เ ด่ น ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางที่ ก าหนด เสร็ จ
เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวั นที่ 15 – 18 มิถุนายน 2563 เพื่อเป็นขวัญกาลังใจแก่ผู้นา
ชุมชนที่ได้รับรางวัล กระผมขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบใบ
ประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชน
ดีเด่น จังหวัดมุกดาหาร ประจาปี ๒๕63
(4) พิธีมอบป้ายโครงการ Sanook Farmer Market การเพิ่มประสิทธิภาพ
และพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาและยกระดับการแปรรูปข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ (สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร)
ด้ว ยกลุ่ มจั งหวั ดภาคตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อตอนบน 2 โดยหั ว หน้ ากลุ่ ม
จั ง หวั ด ฯ ได้ อนุ มัติ โครงการ Sanook Farmer Market : การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพและการ
พัฒนาตลาดสิ นค้าเกษตรของกลุ่ มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 กิจกรรม
พัฒนาและยกระดับการแปรรูปข้าวอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม
งบประมาณ 8,013,100 บาท (แปดล้านหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และจังหวัด
มุกดาหารมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานโครงการ Sanook Farmer Market :
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและการพั ฒ นาตลาดสิ น ค้ า เกษตรของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 จังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย สานักงานเกษตรจังหวัด
ส านั ก งานสหกรณ์ จัง หวัด ส านัก งานพลั ง งานจัง หวั ด ส านั ก งานอุต สาหกรรมจั งหวั ด
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และสานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อร่วมบูรณา
การขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว บรรลุวัตถุประสงค์ ตรงกับ
ภารกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้ มีกลุ่มเกษตรกรที่สมัครเข้ารับการสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว
คือ กลุ่มแปรรูป ข้าวอินทรีย์เกษตรกรทานาโคกสวาท ตาบลป่งขาม อาเภอหว้านใหญ่
โดยทางหน่ ว ยงานที่ ร่ ว มบู ร ณาการได้ ต รวจสอบความพร้ อ มของกลุ่ ม แล้ ว เห็ น ว่ า มี
ประสิทธิภาพที่จะสามารถพัฒนาแปรรูปสินค้าเกษตรของกลุ่มให้ได้รับรองมาตรฐานตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการได้ โดย มีกิจกรรมที่ดาเนินการ จานวน 9 กิจกรรม ดังนี้

๗
1. กิจกรรมการจัดซื้อจัดครุภัณฑ์ จานวน 6 รายการ
2. กิจกรรมจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่และติดตั้งเครื่องจักรแปรรูปฯ พร้อม
ทั้งทดสอบระบบการผลิตในเชิงพาณิชย์ จานวน 1 ชุด
3. กิ จ กรรมการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง เครื่ อ งอบแห้ ง โดยใช้ ก๊ า ซชี ว ภาพร่ ว มกั บ
พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 6X8 เมตร แยกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วยส่วนโรงอบโพลีคา
บอเนต โพลาโบล่า และก๊าสชีวภาพ จานวน 1 ชุด
4. จ้างเหมานักวิจัยในการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวให้เหมาะกับพื้นที่
อย่ างน้ อย 3 ผลิ ตภั ณฑ์ เช่น ข้ าวกล้ องงอก แป้ งท าขนม ผงชงเครื่ องดื่ มส าเร็ จรู ป อาหาร
กึ่งสาเร็จรูป (โจ๊ก) เวชสาอางบารุงผิว ปริมาณการผลิต 2 ตันต่อครั้ง พร้อมเครื่องจักร จานวน 1 ชุด
6. กิจกรรมจ้างเหมาพัฒนาบรรจุภัณฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์แปรรูป จานวน 1 ชุด
7. กิจกรรมประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดความรู้ในการเดินเครื่องผลิตและ
บริหารงานแบบสหกรณ์เพื่อให้ชุมชนบริหารจัดการเองได้อย่างยั่งยืน
8. กิจกรรมศึกษาดูงานการผลิตและการแปรรูปข้าว
9. กิจกรรมจ้างเหมาการรับรองมาตรฐานให้กับผลผลิตที่ได้จากการแปรรูป
เพื่อส่งเสริมการส่งออก เช่น GMP HACCP จานวน 1 ชุด
เริ่มประชุมเวลา

เวลา 08.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานการประชุมกล่าว
เปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
1.๑ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
(1) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 2 ราย
ลาดับ ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งเดิม
1 นายฉลองรัฐ จันทร์ส่งแก้ว หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก
2 นายวัชรินทร์ คงแก้ว
นิติกรชานาญการพิเศษ สานักงานบังคับ
คดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว

ตาแหน่งใหม่
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
ผอ.ส านั ก งานบั ง คั บ คดี จั ง หวั ด
มุกดาหาร

(2) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายไปดารงตาแหน่งจังหวัดอื่น จานวน 2 ราย
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่
1 นายวชิระ น้อยน้าคา
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก
2 นางสาวพรจันทร์ มั่นพิริยะกุล ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
๑.2 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
มติที่ประชุม
รับทราบ

๘
ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.

ประธาน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

หน.สนจ.

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/๒๕63 วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563
รายงานการประชุ ม มี จ านวน 21 หน้ า ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ เ ผยแพร่ ร ายงาน
การประชุม ในเว็บไซต์จังหวัด www.mukdahan.go.th และได้จัดส่งรายงานการประชุม
ทาง E-Mail ส่วนราชการและหน่วยงานตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใด
ขอแก้ไขรายงานการประชุม
ข้อสั่งการ ให้ทุกส่วนราชการตรวจสอบรายงานการประชุมและรับรองรายงานการประชุม
ผ่ านระบบอิเลคทรอนิกส์ ตลอดจนให้ ทุกส่ ว นราชการบริ ห ารจัดการการแก้ปัญหาของ
ประชาชนผ่านสื่อออนไลน์ในทุกรูปแบบเพื่อความรวดเร็วในการแก้ปัญหา
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/๒๕63 วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) ผลการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานภาครัฐ
(ITA) จังหวัดมุกดาหารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดมุกดาหาร (สานักงาน
จังหวัดมุกดาหาร)
ตามมติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั นที่ 23 มกราคม 2561 เห็ นชอบให้ หน่ วยงานภาครั ฐ
หน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่
สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปภายใต้แนวคิด “Open to
Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสาคัญของการประเมิน ITA ที่มาจากการ “เปิด” 2 ประการ
คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบการ
ดาเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสี ยของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน และประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือ
แสดงความเห็ นต่อหน่ วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง 2 ประการข้างต้นนั้น
จะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส่และนาไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของทุกภาคส่วน ทั้งนี้ การประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่
เข้ารับการประเมินปฏิบัติเพียงเพื่อให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐได้มีการปรั บปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลใน
หน่วยงานภาครัฐ มีการดาเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสาคัญ และลด
โอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ
บรรลุตามเป้าหมาย ที่กาหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) จังหวัดมุกดาหารมีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหารดาเนินการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
แจ้งให้ส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหารดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) (บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนราชการ ทุกระดับ มีอายุการทางานไม่น้อยกว่า 1 ปี) เข้าตอบ
แบบสารวจในระบบ ITAS ด้วยตนเอง ผ่านทาง QR Code และ URL : https://itas.nacc.go.th/go/iit/
bmw817 และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ณ ที่ตั้งของส่วนราชการ,
จุ ดรั บบริ การของส่ วนราชการ หรื อสถานที่ ด าเนิ นโครงการเพื่ อให้ ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยภายนอก
(ผู้ มาติดต่อ/ผู้ รั บบริ การ/ที่ Walk-in) เข้าตอบแบบส ารวจในระบบ ITAS ผ่ านโทรศัพท์มือถือหรือ
คอมพิวเตอร์ทาง QR Code และ URL : https://itas.nacc.go.th/go/eit/bmw817 ข้อมูลจากระบบ

๙

ประธาน

มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

ITAS ณ วันที่ 22 กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส่วนราชการส่งข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ให้จังหวัด
นาเข้าระบบ จานวน 1,728 คน มีผู้เข้าไปตอบแบบสารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) จานวน 177
คน (ขั้นต่า 173 คน) และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT) นาเข้าระบบ จานวน 804 คน มีผู้
เข้าไปตอบแบบสารวจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จานวน 106 คน (ขั้นต่า 81 คน) และปัจจุบัน
จังหวัดมุกดาหารได้กรอกแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบสารวจ OIT) ตังชี้วัดที่ 9 มี 5
ตัวชี้วัดย่อย จานวน 33 ข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 มี 2 ตัวชี้วัดย่อย จานวน 10 ข้อมูล รวม 43 ข้อ ใน
ระบบ ITAS เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว
ข้ อสั่ งการ มอบหมายส านั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด มุ ก ดาหารและส านั ก งานจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
จั ด ตั้ ง คณะกรรมการในการจั ด ท าฐานข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ภารกิ จ ของส่ ว นราชการในจั ง หวั ด
โดยแบ่ ง ตามยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด ทั้ ง 6 ด้ า น และแผนแม่ บ ท โดยต้ อ งก าหนดเป้ า หมาย
ความสาเร็จของงานได้อย่างชัดเจน
รับทราบ
(2) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
รายงานผลการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภท

เงินรับโอน
จัดสรร

ก่อหนี้
เบิกจ่าย
(PO+เบิกจ่าย) จานวนเงิน
ร้อยละ

สูง/ต่า
(+/-)

ลาดับ
เบิกจ่าย

งบภาพรวมทั้งจังหวัด

ภาพรวม
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน

2,803.370 2,197.023 1,729.230
1,272.203 1,052.353 1,040.462
1,531.166 1,144.670
688.768

61.68 -23.32
81.78 -5.22
44.98 -32.02

2,403.003 1,854.486 1,680.226
1,251.937 1,045.910 1,034.985
1,151.065
808.578
645.242

69.92 -15.08
82.67 -4.33
56.06 -20.94

20
40
6

งบส่วนราชการ

ภาพรวม
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
งบจังหวัด

ภาพรวม
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน

181.444
20.266
161.178

136.013
6.443
129.568

31.027
5.477
25.549

17.10 -67.90
27.03 -59.97
15.85 -61.15

25
25
23

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ภาพรวม
218.923
206.524
17.977
8.21 -76.79
รายจ่ายลงทุน
218.923
206.524
17.977
8.21 -68.79
หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินฯ เดือนกรกฎาคม 2563 ภาพรวมร้อยละ 85 งบประจาร้อยละ 87 และงบลงทุนร้อยละ 77

๑๐
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภท
ภาพรวม
ก่อนปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2562

งบประมาณ
677.590
105.097
572.493

เบิกจ่าย
จานวนเงิน
557.402
90.413
466.989

ร้อยละ
82.26
86.03
81.57
(ที่มา : www.cgd.go.th)

มติที่ประชุม

รับทราบ
๓.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
- ไม่มี

๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)
(1) การด าเนิน งาน “น้อมนาแนวพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิ ร าชเจ้ากรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผัก
สวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจา
ครัวเรือน (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
พัฒนาการจังหวัด
น้ อมน าแนวพระราชดาริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจาครัวเรือน กรมการพัฒนา
ชุมชนได้กาหนดแนวทางขยายผลการด าเนิ นงาน “น้อ มนาแนวพระราชดาริ ของสมเด็ จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติ
การ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรม
ปลูกพืชผักประจาครัวเรือน ตามแนวทางดังนี้ (1) กิจกรรมความต่อเนื่องคือพลัง โดยส่งเสริม
การปลู กพืช ผั กที่ป ลู กอยู่แล้ ว ให้ ต่อเนื่อง และปลู กพืช ผั กเพิ่มเติมจากเดิม รวม 10 ชนิ ด
ส่งมอบความสาเร็ จ วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 (2) กิจกรรมทาเป็นบ้าน สานเป็นกลุ่ ม
ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มปลูกพืชผักประจาครัวเรือน เช่น มะนาว มะกรูด ข่า ตะไคร้ กล้วย
มะละกอ เป็ น ต้ น เพื่ อ บริ ห ารจั ด การผลผลิ ต ส่ ว นเกิ น ให้ มี มู ล ค่ า เพิ่ ม ในอนาคต
และมี ก ลุ่ ม ผลิ ต /แปรรู ป แจกหรื อ จ าหน่ า ยพื ช ผั ก อย่ า งน้ อ ยต าบลละ 1 กลุ่ ม ส่ ง มอบ
ความสาเร็จในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 (3) กิจกรรมชุมชนสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายร้อยละ 90 ของครัวเรือนในหมู่บ้านทาถังขยะเปียกลดโลกร้อน ส่งมอบความสาเร็จ
ในวั น ที่ 20 กั น ยายน 2563 (4) กิ จ กรรมจากวั ฒ นธรรมสู่ น วั ต กรรม ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และของใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันจากพืชผัก อาหารรักษ์
สุขภาพ อาหารรักษ์โลกผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพื้นบ้าน โดยให้เกิดกิจกรรมเชิงนวัตกรรม
อย่ า งน้ อ ยต าบลละ 1 กิจ กรรม (5) กิ จกรรมชุ ม ชนเกื้ อ กูล เพิ่ม พู น สามั ค คี วิ ถี พอเพี ย ง
มีศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์อย่างน้อยตาบลละ 1 แห่ง ส่งมอบความสาเร็จในวันที่ 5 ธันวาคม
2563
มติที่ประชุม
รับทราบ

๑๑
(2) นโยบาย หลักเกณฑ์ในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ฉบับทบทวนประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
ผอ.กง.ยุทธศาสตร์ฯ
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแจ้งว่า ตามมติคณะกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
โดยมี น ายกรั ฐ มนตรี (พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา) เป็ น ประธาน เห็ น ชอบ นโยบาย
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 รวมทั้ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. จึงขอแจ้งนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ
จัดทาแผนดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อให้
การจั ดทาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีก ารจัดทาแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เห็นควรดาเนินการ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดมุกดาหาร
2. แจ้งสาเนาคาสั่งคณะทางานฯ ตามข้อ 2.1 และนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ
จัดทาแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งหลักเกณฑ์
การเปลี่ ย นแปลงโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ส่วนราชการ และอาเภอ ทุกอาเภอ ทราบและดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ประธาน
ข้ อ สั่ ง การ ขอให้ ส านั ก งานจั ง หวั ด มุ ก ดาหารเชิ ญ ประชุ ม ส่ ว นราชการที่ เ สนอโครงการ
ของบประมาณในปี งบประมาณ 2565 โดยโครงการต้ องสอดคล้ องกั บปั ญหาของจั งหวั ด
เพื่อเป็นแนวทางในการเสนอของบประมาณต่อคณะกรรมมาธิการต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
(3) สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จังหวัดมุกดาหาร (สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
นายพทย์ สสจ.
สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก พบผู้ติดเชื้อ จานวน 14,641,819 ราย เสียชีวิต
608,902 ราย รักษาหาย 8,735,158 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563) ใน
ประเทศไทย มีผู้ป่วยเพิ่ม 3 ราย คน จากศูนย์กัก State Quarantine (จากสิงคโปร์ 2 ราย
ซูดาน 1 ราย) ผู้ป่วยสะสม 3,249 คน รักษาหายแล้ว 3,096 คน เสียชีวิต 58 ราย จังหวัด
มุกดาหาร พบผู้ป่วยยืนยัน 4 ราย รายสุดท้าย วันที่ 26 มีนาคม 2563 (ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ
เป็นเวลา 117 วัน) มีผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 1,046 ราย ตรวจไม่พบเชื้อทุกราย ผลการ
ดาเนินงาน ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 กลุ่มเสี่ยงที่ผู้เดินทางเข้ามาจังหวัดมุกดาหาร (คน
ไทยมาจากสปป.ลาว) สะสม 146 ราย ทุกรายนาเข้ากักกันที่ Local Quarantine และเก็บ
สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เมื่อครบ Day 5-7 จานวน 137 ราย ผลไม่พบเชื้อทั้งหมด
และคงเหลือที่ต้องดาเนินการเก็บตัวอย่างอีกจานวน 9 ราย กักกันครบ14 วัน จานวน 131
ราย อยู่ระหว่างการกักกัน 15 ราย มีการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค COVID-19 โดยเก็บ
สิ่งส่งตรวจในกลุ่มเสี่ยงเชิงรุก Sentinel Surveillance ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว เฝ้าระวังโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2563 จานวน
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ประธาน

มติที่ประชุม

นายพทย์ สสจ.

320 ตัวอย่าง ซึ่งได้ดาเนินการเก็บตัวอย่างแล้ว 130 ตัวอย่าง (ผลไม่พบเชื้อ 73 ตัวอย่าง และรอ
ผลทางห้องปฏิบัติการ 57 ตัวอย่าง) คงเหลือที่ต้องดาเนินการเก็บตัวอย่างอีก 190 ตัวอย่าง ถึง
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เฝ้าระวังในกลุ่มผู้เดินทางกรณีเดินทางจากจังหวัดระยองระหว่างวันที่
8-11 กรกฎาคม 2563 จานวน 18 ราย (เฝ้าระวังถึง 22 กรกฎาคม 2563) ยังไม่มีผู้เข้าข่าย
PUI การมีส่วนร่วมของส่วนราชการ/หน่วยงาน (โดยเน้นแนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการ/
หน่ วยงานเพื่อขับเคลื่ อนนโยบายต่างๆ) ขอความร่วมมือทุกภาคส่ วนและประชาชน ยังคงมี
มาตรการลดความเสี่ยง (การ์ดไม่ตก) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาจัดจุดล้างมือ
หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร
ทาความสะอาดห้องเรียน/ พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ ไม่จัดกิจกรรม
รวมกลุ่มคนจานวนมากเหลื่อมเวลา ลดเวลาทากิจกรรมร่วมกันเข้าไปสถานที่ต่างๆในต้องมีการ
Check in ไทยชนะ เป็นต้น
ข้อสั่งการ 1. ให้ศูนย์โควิดตาบลและอาเภอประชุมกันสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และรายงานต่อปลัด
จังหวัดต่อไป
2. มอบหมายสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และโรงพยาบาลมุกดาหาร
ดาเนิ นการศึกษาแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทาประกาศมาตรการและแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคฯ ของจังหวัด โดยให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐต้อง
แสกน application ทั้ง 3 ซึ่งได้แก่ ไทยชนะ หมอชนะ และมุกดาสะหวัน เพื่อเตรียมความ
พร้อมสาหรับมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 6 ของจังหวัดชายแดน ตลอดจนประสานขอความ
ร่วมมือไปยังแขวงสะหวันเขตในการใช้ application มุกดาสะหวัน
รับทราบ
(4 ) สถานการณ์โรคไข้เลือดออกและแนวทางการดาเนินงานเฝ้าระวังและป้องกัน
ควบคุ ม การระบาดของโรคไข้ เ ลื อ ดออก จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ปี 2563 ณ วั น ที่ 20
กรกฎาคม 2563 (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
สถานการณ์ โ รคไข้ เ ลื อ ดออก ในปี 2563 ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มกราคม – 14
กรกฎาคม 2563 (สัปดาห์ที่ 27) ระดับประเทศมีผู้ป่วยสะสม จานวน 28,300 ราย (อัตรา
ป่วย 42.68 ต่อแสนประชากร)ผู้ป่วยเสียชีวิต จานวน 20 ราย และจากการพยากรณ์คาดว่า
จะมีการระบาดต่อเนื่องจากปลายปี 2562 โดยมีแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน
และสูงสุดในเดือนกรกฎาคม จังหวัดมุกดาหาร พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จานวน 252 ราย
อัตราป่วย 70.11 ต่อแสนประชากร พบอัตราป่วยสูงสุดที่อาเภอเมืองมุกดาหาร อัตราป่วย
109.05 ต่อแสนประชากร (149 ราย ) รองลงมาได้แก่อาเภอดงหลวง อัตราป่วย 75.02
ต่ อ แสนประชากร (29 ราย ) และต่ าสุ ด ที่ อ าเภอหนองสู ง อั ต ราป่ ว ย 19.20 ต่ อ แสน
ประชากร (4 ราย) และมีแนวโน้มจะเกิดการระบาดในทุกพื้นที่ได้ถ้าการป้องกันควบคุมโรคไม่
เป็นไปมาตรการที่กาหนด จังหวัดมุกดาหาร พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จานวน 252 ราย
อัตราป่วย 70.11 ต่อแสนประชากร พบอัตราป่วยสูงสุดที่อาเภอเมืองมุกดาหาร อัตราป่วย
109.05 ต่อแสนประชากร (149 ราย ) รองลงมาได้แก่อาเภอดงหลวง อัตราป่วย 75.02
ต่ อ แสนประชากร (29 ราย ) และต่ าสุ ด ที่ อ าเภอหนองสู ง อั ต ราป่ ว ย 19.20 ต่ อ แสน
ประชากร (4 ราย) ส่วนใหญ่พบในกลุ่มอายุ…15-24 ปี…สัดส่วนเพศชาย:หญิง 1:1.06…
ประเภทการวินิจฉัย DF จานวน 215 ราย และ DHF จานวน 37 ราย จานวนหมู่บ้านที่
พบผู้ป่วย 120 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้าน Active จานวน 55 หมู่บ้าน ตาบลที่เกิดโรค จานวน
37 ตาบล เป็นตาบล Active จานวน 29 ตาบล เป็นพื้นที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกต่อเนื่อง
พบผู้ป่วยต่อเนื่องเกิน 4 สัปดาห์ (สีแดง) ในพื้นที่ อเมือง (ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน – 14
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กรกฎาคม 2563) จานวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคาป่าหลาย ม 12 ,บ้านแก้ง ม 8 ตาบล
นาโสก ,บ้านแก่นเต่า ม 14 ต โพนทราย และบ้านห้วยทราย ม 13 ต คาชะอี อ.คาชะอี
การมีส่ ว นร่ ว ม. นายอาเภอ สนับสนุนติดตามการดาเนินมาตรการเฝ้ าระวัง และป้องกั น
ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอาเภอ
(พชอ)และระดับ ตาบล (พชต) ทั้งในพื้นที่เสี่ ยงและพื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และ
พิจารณาเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคไข้เลือดออก ตามเกณฑ์ที่กาหนดเทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตาบลทุกแห่ง สนับสนุนทรัพยากรในการควบคุมโรคไข้เลือดออก
ให้เพียงพอ เช่นทรายอะเบท น้ายา เครื่องพ่นเคมี น้ามันเชื้อเพลิงในการพ่นสารเคมี สเปรย์
ยาทากันยุง เป็นต้น ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง สนับสนุนติดตามการดาเนินมาตรการเฝ้า
ระวัง และป้องกันควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ระดับตาบล (พชต) ทั้งในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และพิจารณา
เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคไข้เลือดออก ตามเกณฑ์ที่กาหนดกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
นาประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมรณรงค์ จัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้มียุงลายมาเกาะพัก ทาลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในที่สาธารณะในหมู่บ้าน ชุมชน วัด โรงเรียน และสถานที่ราชการ เป็น
ต้น ไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง อย่างต่อเนื่อง โดยทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วม ทั้งนี้ในหมู่บ้านที่เกิดโรคในวันที่ ๑-๒ ต้องมีการประชาชมหมู่บ้าน มีมติประชาคม
มีกิจกรรมรณรงค์ ทาลายยุงตัวแก่โดยการพินสารเคมี ในหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน
และไม่พบลูกน้ายุงลาย (HI=๐) ในวันที่ ๗ ของการควบคุมโรค และดาเนินการต่อเนื่องจน
ครบ ๒๘ วัน สถานศึกษาทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ดาเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและบริเวณโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดโปร่ง จัดการภาชนะต่างๆให้ปลอดลูกน้า
ยุงลาย มีการจัดเวร ให้นักเรียนสารวจและกาจัดลูกน้ายุงลาย มีกิจกรรมรณรงค์ในโรงเรียน
ทุกสัปดาห์ มอบหมายให้ครูอนามัย หรือผู้รับผิดชอบงานพยาบาลในสถานศึกษา จัดการเรียน
การสอนให้ความรู้ นักเรียน มีการเฝ้าระวังอาการป่วยของนักเรียนและบุคลากร หากมีอาการ
ไข้สูงเกิน ๒ วัน อาจเป็นไข้เลือดออก ควรแนะนาให้ทายากันยังและไปพบโรงพยาบาลเพื่อรับ
การรักษาทันที หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชน ให้ดาเนินการด้านจัดการสิ่งแวดล้อม
และทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลาย ทั้งในสถานที่ทางาน ที่บ้าน เช่นปิดฝาภาชนะใส่น้า
ให้มิดชิด เปลี่ยนน้าทุกสัปดาห์ ใส่ทรายอะเบท หรือปล่อยปลากินลูกน้า เป็นต้นสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ ถึงประชาชน เพื่อขอความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทาลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลาย ในบ้านอย่างต่อเนื่องและจริงจังโดยเฉพาะช่วงการระบาดของโรค
(พฤษภาคม-สิงหาคม) หากมีไข้อาการไข้สูงเกิน ๒ วัน อาจเป็นไข้เลือดออก ควรแนะนาให้
ทายากันยุงและไปพบโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาทันที หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือขอ
คาปรึกษาแนะนา สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล หรืออาสาสมัครสาธารณสุขใกล้บ้าน
รับทราบ
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(5) การขนย้ายต้นพันธุ์ท่อนมันสาปะหลังเข้ามาหรือออกจากพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
เมื่ อ วั น ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ได้ อ อกประกาศ
คณะกรรมการส่ ว นจั ง หวั ด ว่ า ด้ ว ยราคาสิ น ค้ า และบริ ก าร จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ฉบั บ ที่ 1
พ.ศ. 2563 เรื่อง การควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสาปะหลัง และประกาศ
สานักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดมุกดาหาร ฉบับที่
1 พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาตและ
วิธีการ ขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนมันสาปะหลัง เพื่อเป็นมาตรการควบคุม ป้องกันและยับยั้ง
การระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสาปะหลั ง มิให้กระจายไปในพื้นที่อื่น และประกาศได้
หมดอายุเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า
และบริการ ฉบับที่ 53 พ.ศ. 2562 เรื่อง การกาหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ 3
กรกฎ าคม พ. ศ. 2562 ขณะนี้ ไ ด้ จั ด ท าประกาศคณะกรรมการส่ ว นจั ง หวั ด
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดมุกดาหาร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 เรื่อง การควบคุมการ
ขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสาปะหลัง ขณะนี้อยู่ระหว่างรอลงนามประชาสัมพันธ์ประกาศ
คณะกรรมการส่ ว นจั ง หวั ด ว่ า ด้ ว ยราคาสิ น ค้ า และบริ ก าร จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ฉบั บ ที่ 2
พ.ศ. 2563 เรื่อง การควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสาปะหลังให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ อาทิ นายอาเภอทุกอาเภอ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ประชาสัมพันธ์จังหวัด
มุกดาหาร เป็นต้น เพื่อช่วยดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรได้รับทราบ
โดยทั่ ว กั น คณะกรรมการส่ ว นจั ง หวั ด ว่ า ด้ ว ยราคาสิ น ค้ า และบริ ก าร (กจร.) จั ง หวั ด
มุกดาหาร/นายอาเภอ ทุกอาเภอ/ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร/ผู้บังคับการตารวจภูธร
จังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ
(6) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร ณ เดือนมิถุนายน 2563
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
ส านั กงานคลั งจั งหวั ดมุ กดาหาร ได้ ประเมิ นภาวะเศรษฐกิ จจั งหวั ดมุ กดาหาร
ปี 2563 คาดการณ์ ว่ าจะมี แนวโน้ มหดตั วในอั ตราร้ อยละ 8.19 (โดยมี ช่ วงคาดการณ์ ที่
ร้อยละ (-9.88) - (-6.52)) ซึ่งต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ ณ เดือนมีนาคม 2563 ที่คาดว่าจะหดตัว
ร้อยละ 4.23) ซึ่งหดตัวจากปีก่อนหน้าที่ชะลอตัวร้อยละ 1.45 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ ร ะบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 หรื อโรคโควิ ด 19 (Coronavirus Disease
2019 (COVID-19)) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2548 ทาให้
ได้รับผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตและการประกอบกิจการต่าง ๆ โดยช่วงต้นปีแรกที่เศรษฐกิจ
ได้รับผลกระทบทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการปิดประเทศเพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 เนื่องจากภาคการค้าและภาคบริการต้องอาศัยการท่องเที่ยวเป็นตัว
ขับเคลื่อนหลัก ซึ่งภาครัฐได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อมาแก้ไขปัญหาทั้งด้านสาธารณสุขและด้าน
เศรษฐกิจควบคู่กัน จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดติดชายแดนได้รับผลกระทบจากการปิดด่าน
พรมแดน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทาให้กระทบต่อเศรษฐกิจเป็นรายภาค ดังนี้
การค้าชายแดน คาดว่าจะหดตัวจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากมูลค่าการส่งออกลาดับต้น ๆ มาจาก
สินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งปัจจุบันมีการย้ายฐานการผลิตไปประเทศเวียดนาม ทาให้การ
ส่งออกสินค้าประเภทนี้มีแนวโน้มลดลง ประกอบกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่กระทบ
กับการส่งออก นาเข้า เป็นสาคัญ การบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะหดตัวจากปีก่อน โดยได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทาให้กาลังซื้อลดลง ประชาชนต้องมีการลดภาระ
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ค่ าใช้ จ่ ายที่ ไม่ จ าเป็ นลง โดยเฉพาะสิ นค้ าฟุ่ มเฟื อยต่ าง ๆ รวมถึ งสิ นค้ าคงทน เช่ น รถยนต์
รถจั กรยานยนต์ ช่ ว งครึ่ งปี แรกอาจได้ รั บผลกระทบจากยอดจ าหน่ ายที่ ล ดลง แม้ ไ ด้ รั บ
ความช่ วยเหลื อเยี ยวยาจากภาครั ฐผ่ านมาตรการต่ าง ๆ ที่ ทยอยออกมา แต่ ความเชื่ อมั่ น
ของผู้บริโภคในการใช้จ่ายอาจลดลง จึงกระทบต่อภาคการบริโภคโดยรวมของจังหวัด ประกอบ
และสปป.ลาว ปิดจุดผ่านแดนระหว่างประเทศทุกแห่งตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
ถึงจนกว่าจะประกาศเปลี่ยนแปลงโดยไม่อนุญาตการเคลื่อนไหวข้ามพรมแดนของพลเมืองทุก
สัญชาติอย่างเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเข้าหรือออก ยกเว้นการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน
ทาให้ผู้บริโภคจากแขวงสะหวันเขตที่ปกติมาซื้อสินค้าในจังหวัดมุกดาหารไม่สามารถข้ามมาได้
กระทบต่อการค้าและบริการในจังหวัดในช่วงนี้ และคาดว่าหากมีการเปิดด่านพรมแดนจะทาให้การ
ค้าขายกลับมาดีขึ้น ภาคบริการ คาดว่าจะหดตัวจากปีก่อน โดยได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิ ด19 ทาให้ การท่องเที่ยวลดลง ภาคการค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องได้รั บ
ผลกระทบโดยตรงจากการลดลงของจานวนนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามยังมีมาตรการช่วยเหลือ
เยียวยาจากภาครัฐ ทาให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในจังหวัดเพิ่มขึ้น เช่น มาตรการเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโรคโควิด 19 สาหรับผู้ที่ผ่านเงื่อนไขรายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ให้เงินกู้
ดอกเบี้ยต่าแก่ภาคธุรกิจ การช่วยเหลือเกษตรกร จะช่วยพยุงเศรษฐกิจให้สามารถขับเคลื่อนไปได้
ภาคเกษตรกรรม คาดว่าจะหดตัวจากปีก่อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาฝนทิ้งช่วงและ
การปรับเปลี่ยนการปลูกพืชตามราคาตลาดที่เพิ่มขึ้น เช่นลดพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงานและยางพารา มา
ปลู กมันส าปะหลั ง เพิ่มขึ้น ส าหรับภาคอุ ตสาหกรรม คาดว่าจะชะลอตั วจากจานวนโรงงาน
อุ ตสาหกรรมและจ านวนทุ นจดทะเบี ยนของอุ ตสาหกรรม เนื่ องจากมี การแก้ ไขเพิ่ มเติ ม
พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยนิยาม “โรงงาน” หมายถึง อาคาร หรือสถานที่
หรือยานพาหนะ ที่ใช้เครื่องจักรมีกาลังรวมตั้งแต่ห้าสิบแรงม้าหรือกาลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าสิบ
แรงม้าขึ้นไปหรือใช้คนงานตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป ซึ่งมีผลทาให้จานวนโรงงาน และทุนจดทะเบียน
โรงงานภายในจังหวัดลดลง เนื่องจากไม่เข้าข่ายโรงงานตาม พรบ. ประกอบกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 อาจส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรม ทาให้หดตัวในช่วงครึ่งปีแรกและกลับมามี
แนวโน้มที่ดีในช่วงครึ่งปีหลัง เนื่องจากอุตสาหกรรมในจังหวัดมุกดาหารส่วนใหญ่เป็นการแปรรูป
สินค้าเกษตร เช่น ข้าว น้าตาล แป้งมันสาปะหลัง และยางพารา การใช้จ่ายภาครัฐ คาดว่าจะชะลอ
ตัวจากปีก่อน เนื่องจากความล่าช้าของการประกาศใช้ พรบ.งบประมาณประจาปี พ.ศ.2563
ประกอบกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายของภาครัฐ เช่น การ
ก่อสร้างไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ในขณะที่ การลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวเมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา จากภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือภาคเอกชนด้วยการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่าผ่าน
ธนาคารของรัฐ เพื่อให้ธุรกิจต่าง ๆ ดาเนินต่อไปได้ สาหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร
อัตราเงินเฟ้ อทั่วไปจั งหวัดมุกดาหาร ในปี 2563 คาดว่าจะอยู่ที่ ร้อยละ 0.80 (ลดลงจากที่
คาดการณ์ไว้ ณ เดือนมีนาคม 2563 ที่คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 1.05) ลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ
1.43 โดยมีสาเหตุหลักจากการทาสงครามราคาน้ามันของประเทศผู้ส่งออกน้ามันและอุปทาน
น้ามันที่ลดลงจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง ทาให้ส่งผลดีต่อการนาเข้าน้ามันของไทย คือ สามารถ
น าเข้ าได้ ในราคาที่ ถู กลง ประชาชนได้ ใช้ น้ ามั นในราคาที่ ลดลง ด้ านการจ้ างงาน คาดว่ า
จะลดลง จากภาคการท่องเที่ยวและบริการลดลง โดยได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันโรคโควิด
19 ซึ่งมีการปิดเมือง ปิดด่านพรมแดนทาให้การเดินทางและการจับจ่ายใช้สอยที่มาจากกาลังซื้อ
ของประเทศเพื่อนบ้านลดลง ประกอบกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
รับทราบ

๑๖

สวัสดิการฯ

มติที่ประชุม
ประธาน

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

(7) โครงการจ้ างงานระยะสั้ นแก่ แรงงานที่ ได้ รั บผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้มีโครงการจ้างงานระยะสั้นแก่แรงงานที่
ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ที่ มี วุฒิ การศึ ก ษาตั้ง แต่ร ะดั บมั ธ ยมศึก ษาตอนปลาย (ม.๖) หรื อ
เทียบเท่าหรือสูงกว่า รวมทั่วประเทศ ๒๓๐ คน จะดาเนินการจ้างเหมาบริการโดยการจัดซื้อ
จัดจ้างให้ปฏิบัติงานในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๓ เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น ๒ เดือน
โดยให้ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อคน ซึ่งสานักงาน
สวัส ดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ได้รับอัตรา จานวน ๒ คน รวมเป็นเงิน
ค่าจ้าง ๔๒,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพัน-บาทถ้วน)
รับทราบ
๓.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) สรุปมติคณะรัฐมนตรีประจาเดือนกรกฎาคม 2563 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(2) ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนมิถุนายน 2563 (สานักงาน
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(3) แนวทางการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของ “บวร” เพื่ อ ความมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น
ของชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดมุกดาหาร (สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
(4) ผลการด าเนิ น งานธนาคารขยะรี ไ ซเคิ ล ศาลากลางจั ง หวั ด มุ ก ดาหารประจ า
เดือนมิถุนายน 2563 (สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร)
(5) สรุ ป รายงานสถิ ติ ก ารเกิ ดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน ข้ อ มู ล เดื อ นมิ ถุ น ายน 2563
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
(6) สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมั น ส าปะหลั งในพื้นที่จั งหวั ดมุกดาหาร
(สานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 บัญชีรายชื่อบุคคลผู้สมัครที่จะทาหน้าที่เป็นคณะบุคคลผู้ทาหน้าที่ไกล่เกลี่ย
และประนอมข้อพิพาททางแพ่งฯ ของอาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร (ที่ทาการปกครอง
จังหวัดมุกดาหาร)
นายอาเภอหนองสูง
อาเภอหนองสูง ส่งรายชื่อบุคคลผู้สมัครที่จะทาหน้าที่เป็นคณะบุคคลผู้ทาหน้าที่
ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
ทางแพ่ง พ.ศ.๒๕๕๓ จานวน ๒๐ คน มาเพื่อให้คณะกรมการจังหวัดมุกดาหารพิจารณาให้
ความเห็นชอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๖๑/๑
ใหอาเภอมีอานาจหนาที่ภายในเขตอาเภอ ดังตอไปนี้ (๔) ไกลเกลี่ยหรือจัดใหมีการไกลเกลี่ย
ประนอมขอพิพาทเพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอย ในสังคม ตามมาตรา ๖๑/๒ และมาตรา ๖๑/๓
มาตรา ๖๑/๒ ในอาเภอหนึ่งใหมีคณะบุคคลผู ทาหนาที่ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทของ
ประชาชนที่คูกรณีฝายใดฝายหนึ่งมีภูมิลาเนาอยูในเขตอาเภอในเรื่องที่พิพาททางแพงเกี่ยวกับที่ดิน
มรดก และขอพิพาททางแพงอื่นที่มีทุนทรัพยไมเกินสองแสนบาท หรือมากกวานั้น ตามที่กาหนดใน
พระราชกฤษฎีกาฯลฯ ใหนายอาเภอโดยความเห็นชอบของคณะกรมการจังหวัดจัดทาบัญชีรายชื่อ

๑๗
บุคคล ที่จะทาหนาที่เปนคณะบุคคลผูทาหนาที่ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท โดยคัดเลือกจาก
บุคคลที่มีความรู้ หรือมีประสบการณเหมาะสมกับการทาหนาที่ไกลเกลี่ยขอพิพาท ฯลฯ หลักเกณฑ
และวิธีการจัดทาบัญชี การดาเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทและการจัดทาสัญญาประนีประนอมยอม
ความ ตลอดจนคาตอบแทนของคณะบุคคลผู ทาหนาที่ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท ใหเปนไป
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ฯลฯกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
พ.ศ.๒๕๕๓ ขอ ๓ ในอาเภอหนึ่งใหมีบัญชีรายชื่อ โดยจานวนบุคคลในบัญชีรายชื่อใหเปนไปตามที่
นายอาเภอเห็นสมควร แตตองไมนอยกวายี่สิบคน ใหนายอาเภอประกาศระยะเวลาในการรับสมัคร
เปนผูไกลเกลี่ยไว ณ ที่วาการอาเภอ ที่ทาการองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ทาการผูใหญบาน
และสถานที่ที่เปนชุมชนตามที่เห็นสมควร ในกรณีมีเหตุอันสมควร นายอาเภอจะขยายระยะเวลา
ตามวรรคสองออกไปอีกก็ได้ ขอ ๔ ผูสมัครเปนผูไกลเกลี่ยตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้ ก. คุณสมบัติ ( ๑) มีอายุไมต่ากวาสามสิบหาปบริบูรณในวันสมัคร ( ๒) มีภูมิลาเนาตาม
หลักฐานทะเบียนราษฎรในเขตอาเภอที่สมัคร ( ๓) เปนบุ คคลที่มีความรู หรือมีประสบการณ
เหมาะสมกับการทาหนาที่ไกลเกลี่ย และประนอมขอพิพาท ข. ลักษณะตองหาม (๑) เปนขา
ราชการหรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ ( ๒) เปนบุคคลลมละลาย คนเสมือนไรความสามารถ หรือคน
วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ (๓) เปนผูเคยไดรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให
จาคุก เวนแตเปนโทษ สาหรับความผิดที่ไดกระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ( ๔) เปนผูดารง
ตาแหนงทางการเมืองกรรมการหรือผูดารงตาแหนงอื่น ซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่
ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหนาที่ในพรรคการเมือง ( ๕) เปนผูเคยถูกถอดถอนใหพนจากบัญชี
รายชื่อ ขอ ๕ เมื่อพนวันรับสมัครแลวใหนายอาเภอรวบรวมรายชื่อผูสมัครซึ่งมีคุณสมบัติ และ
ไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๔ พรอมทั้งประวัติย อของแตละบุคคลเสนอคณะกรมการ
จังหวัด พิจารณาใหความเห็นชอบอาเภอคาชะอี ตรวจสอบและรวบรวมรายชื่อผู้สมัครซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔ พร้อมทั้งประวัติย่อของแต่ละบุคคลมาด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อฯ ดังกล่าวข้างต้น บัญชีรายชื่อ
บุคคลผู้สมัครที่จะทาหน้าที่เป็นคณะบุคคลผู้ทาหน้าที่ ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททาง
แพ่งฯ ของอาเภอหนองสูง จานวน ๒1 คน
ลาดับ
ที่
1.

ชื่อ - สกุล

อายุ

ที่อยู่

การศึกษา

อาชีพ

นายประโรม อาจวิชัย 73

29 หมู่ที่ 2 ต.บ้านเป้า

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ทานา

2.

นายทนใจ ไตรยวงค์

69

42 หมู่ที่ 2 ต.บ้านเป้า

ป.4

เกษตรกร

3.

นายอุทาน อาจวิชัย

64

113 หมู่ที่ 4 ต.บ้านเป้า

ปริญญาตรี

ทานา

4.

นายสงวน อาจวิชัย

71

118 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเป้า

ปริญญาตรี

รับราชการครู

5.

นายธารา อาจวิชัย

68

44 หมู่ที่ 3 ต.โนนยาง

ปริญญาตรี

ข้าราชการ
บานาญ

6.

ร.ต.ท.กุน จิตไทย

65

25 หมู่ที่ 3 ต.โนนยาง

มัธยมศึกษาตอนต้น

รับราชการตารวจ

7.

นายวรกัน แสนสุข

65

1 หมู่ที่ 1 ต.หนองสูง

ปริญญาตรี

ข้าราชการ
บานาญ

๑๘
8.

นายจาเริญ จันปุ่ม

63

20 หมู่ที่ 1 ต.หนองสูง

ปวส.

ข้าราชการ
บานาญ

9.

นายวันทอง ภาคภูมิ

63

106 หมู่ที่ 6 ต.หนองสูง
เหนือ

ปริญญาตรี

ข้าราชการ
บานาญ

10.

นายพงไล ปัททุม

67

61 หมู่ที่ 5 ต.โนนยาง

มัธยมศึกษาตอนปลาย

-

๑๑.

นายเผือน อัฐนาค

65

51 หมู่ที่ 5 ต.โนนยาง

มัธยมศึกษาตอนต้น

เกษตรกร

๑๒.

นายนิรมิต น้อยทรง

63

80 หมู่ที่ 2 ต.โนนยาง

ปริญญาตรี

ข้าราชการ
บานาญ

๑๓.

นายสมลี อาจวิชัย

79

1 หมู่ที่ 8 ต.โนนยาง

มัธยมศึกษาตอนปลาย

เกษตรกร

๑๔.

นายสุภาษิต บุรัตน์

62

2 หมู่ที่ 3 ต.หนองสูงใต้

ปวช.

ทานา

๑๕.

นายณัฐพงษ์ ระนา

63

2 หมู่ที่ 2 ต.ภูวง

ประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔

ทานา

๑๖.

นายวีระเดช แสน
โคตร

53

50 หมู่ที่ 2 ต.ภูวง

มัธยมศึกษาตอนต้น

ทานา

๑๗.

นายนิพนธ์ แสนสุข

65

11 หมู่ที่ 2 ต.ภูวง

ประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔

ทานา

๑๘.

นายสามารถ แสนสุข

69

1 หมู่ที่ 1 ต.หนองสูงเหนือ ปริญญาโท

ข้าราชการ
บานาญ

๑๙.

นายอนุ บุญเติม

60

28 หมู่ที่ 9 ต.โนนยาง

ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ทานา

๒๐.

นายประดิษฐ์ อุทรัง

59

44 หมู่ที่ 9 ต.โนนยาง

ประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔

เกษตรกร

21.

นายวิชัย น้อยทรง

71

11 ม.6 ต.โนนยาง

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ค้าขาย

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๑๙
ระเบียบวาระที่ 5
ที่
1

2

เรื่องอื่นๆ
5.1 ปฏิทินงานสาคัญ ประจาเดือนสิงหาคม 2563
วัน/เดือน/ปี
ชื่องาน
สถานที่
หน่วยงาน
วันพุธที่ 12 สิงหาคม กิ จ ก ร ร ม เ นื่ อ ง ใ น วั น เ ฉ ลิ ม หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร สานักงานจังหวัด
2563
พระชนมพรรษา สมเด็ จพระนางเจ้ า- อาเภอเมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม - ออกหน่ ว ยบริ ก ารเคลื่ อ นที่
2563
“หน่ วยบ าบั ดทุ กข์ บ ารุ งสุ ข สร้ าง
รอยยิ้ มให้ ประชาชน” จั งหวั ด
มุกดาหาร
- ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
พื้นที่อาเภอเมืองมุกดาหาร

โ ร ง เ รี ย น บ้ า น เ ปี ย ด - ที่ ท าการปกครอง
ตาบลดงหลวง อาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
โ ร ง เ รี ย น บ้ า น เ ปี ย ด - สานักงาน
ตาบลดงหลวง อาเภอดงหลวง สาธารณสุขจังหวัด
มุกดาหาร

มติที่ประชุม

รับทราบ

มติที่ประชุม

5.2 กาหนดการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่ วนราชการประจาจังหวั ด
มุกดาหาร ครั้งที่ 8/๒๕63 วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา ๐8.3๐ น. ณ หอประชุม 250 ปี
มุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 13.00 น.

ลงชื่อ
(นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จดรายงานการประชุม

ลงชื่อ
(นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร)
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

