รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 11/2563
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา ๐9.3๐ น.
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายวีระชัย นาคมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
4. นายบุญเรือง เมฆฉิม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
5. นายเอกราช มณีกรรณ์
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
6. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
7. นายธีระศักดิ์ พลอยเพชร
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
8. นายณัฐวิชย์ เลาหกุล
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
9. นายพินิจ นิติวิทยาเทพ
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
9. นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
10. นายนิพนธ์ วรกรรณ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
11. นายวิจิตร งามชื่น
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
12. นายวีระพล เทพากร
แทน หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
13. นายชานาญ ศรีพารา
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
14. นายพรชัย พุดซ้อน
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
15. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
นายอาเภอคาชะอี
16. นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์
นายอาเภอดอนตาล
17. นางแสงมณี พุทธคุณ
แทน นายอาเภอนิคมคาสร้อย
18. นายสมศักดิ์ บุญจันทร์
นายอาเภอหว้านใหญ่
19. นายปิติณัช นิธิศธานี
นายอาเภอหนองสูง
20. นางบุญเตรียม คาถา
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
21. นายสุรชัย แสนสุข
แทน ผจก. การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจังหวัดมุกดาหาร
22. นายนิโรจน์ เที่ยงจิตต์
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขามุกดาหาร
23. นางสุวรรณา กุลวงษ์
แทน แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
24. พ.อ.อ.สุพจน์ สมพงษ์
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
25. นางนิษฐา บุญจันทร์
แทน ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
26. นายชานาญ เกียรติวงศ์นอก
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
27. นายเจษฎา จันทร์อุไร
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
28. นพ.สิทธิมาศ วงศ์สุรเกียรติ
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
29. นายแพทย์โสภณ นิลกาแหง
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
30. นายวรวุฒิ จันทิ
นายหัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 10.2
31. นางสาวพิมล โพนทราย
แทน ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
32. นายชัยยา ยอดสง่า
ผอ.สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดมุกดาหาร
33. นายปรีชา เจริญทรง
คลังจังหวัดมุกดาหาร
34. นางสาวกัญญา ไชยพิบูล
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
35. ว่าที่ ร.ต.จักรี ศิรินุสรณ์
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

๒
36. นายธนา วาริยศ
37. นางสาวจารินี เดชชานาญ
38. นายสมเกียรติชัย วงษ์สิรภัค
39. นายศราวุธ ทรัพย์เจริญ
40. นายคณิต ปัญติโย
41. นายบัณฑิตย์ เชื้อม่วง
42. นายวิรัตน์ ศรีมงคล
43. นายวัชรินทร์ คงแก้ว
44. นายสมพงษ์ แสนสวาท
45. พล.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร์
46. พ.ต.หญิง รุ่งนภา หาดกลาง
47. ร.ต.อ.พาส ศรีภูมิ
48. พ.ต.ท.สุทิน จันทร์แดง
49. พ.ต.อ.เกียรติภูมิ สุวรรณไตรย์
50. พ.ต.ท.ธงชัย ...
51. พ.ต.อ.วิชายานนท์ นิติกุล
52. พ.ต.ท.พลไชย …
53. พ.ต.ท.บุญหลาย ...
54. พ.ต.ท.เกรียงไกร ...
55. พ.ต.อ.จตุรงค์ กลิ่นศรีสุข
56. ร.อ.วิโรจน์ ล้วนโค
57. พันโทสิทธิชัย แสดพรหม
58. นางทิพวัลย์ พิมพ์มาศ
59. นายวิบูลย์ บุตตะพรม
60. นายสุชัย ลิ้มวัฒนา
61. นายวันชัย ประยงค์หอม
62. นายวัชระพงษ์ วิกัลป์ปาว์ ทัศคร
63. นางสาวพิมพ์ประไพ พูลทรัพย์
64. นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม
65. นายสุรสิทธิ์ ธีรธนวัฒน์
66. นายอุทัย ศรีหานันท์
67. นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์
68. นายเฉลิมพล เพ็ชรรัตน์
69. นางสาววิรัชดา สิมพร
70. นายจักรรินทร์ จันปุ่ม
71. นายอัศวิน ...
72. นางสาวบุษบง ภูกองชัย
73. นายอมรวิทย์ อ่อนจันทร์อม
74. นายเสกสันต์ ไชยบูลย์
75. นายราศี พั่วแพง

สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
แทน นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ มุกดาหาร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสถานพินิจจังหวัดมุกดาหาร
ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
แทน ผกก.อก.ภ.จว.มห.
แทน ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 234
แทน ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร
แทน ผกก.สภ.คาชะอี
ผกก.สภ.คาชะอี
แทน ผกก.สภ.ดอนตาล
แทน ผกก.สภ. นิคมคาสร้อย
แทน ผกก.สภ.หว้านใหญ่
ผกก.สภ.หนองสูง
แทน หัวหน้าสถานีเรือมุกดาหาร
แทน สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
แทน ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แทน สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
หัวหน้าด่านตรวจประมงจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทน โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
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76. นายกิตติพงษ์ ชลิทธิกุล
77. นายธนกร เศรษฐี
78. นายวรรณริทธ์ คาเพราะ
79. นายชัชพงศ์ สร้อยแสง
80. นางสาวสร้อย สกุลเต็น
81. นายวิชา อาญาเมือง
82. นายทศพล สุวรรณไตรย์
83. นางพัชรพร สุวรรณไตรย์
84. นายเลียง ผางพันธุ์
85. นายเรือง สุพร
86. นางสาวเพ็ฐนภา พนมเชา
87. นายพรวุฒิ คาแก้ว
88. นายศุภศิษฐ์ อินทร์แสง
89. นายฉันทะ สีแก่
90. นางสาวณิราวรรณ ปัจสุทธิ์
91. นายวิชัย พลอยกลม
92. นายเดชา แสงสุวรรณ
93. นายประสัน... สุพร
94. นายเดชา แสงสุวรรณ
95. นางสาวรุจาภา วีสเพ็ญ
96. นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว
97. นางสาวเสาวนีย์ บุพบุญ
98. นางลักขณา บุญนา
99. นางวันวิภา แพงแก้ว
100. นางสมจิตร น้าค้าง
101. นายสมจิตร พิลารัตน์
102. นายกานต์ สุวรรณพันธ์
103. นายบุญเพ็ง ปักกุลนันท์
104. นางเพลินพิศ น้อยคนดี
105. นายยุทธนา บุศเนตร
106. นายสุรจิตร์ จันทรสาขา
107. นางปิยะวรรณ จึ่งสกุล
108. นางสาววัลย์ลิกา สรรเสริญชูโชติ
109. นายพุทธา กลางประพันธ์
110. นางมยุรี อึ้งตระกูล
111. นายประทีป แผนสมบูรณ์
112. นายสุรเดช อัครราช
113. นางศิริพร เศษแสงศรี
114. นายสุรเสกข์ คาคม
115. นายชาคริต นาควิเชียร

อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แทน ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยฯ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
ผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
นายสถานีเดินรถจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
นายสถานีเดินรถมุกดาหาร
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.การท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร
รองประธาน ก.ธ.จ.มุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
แทน ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งมุกดาหาร
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร
หัวหน้าด่านป่าไม้มุกดาหาร
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116. นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์
117. นางธงชัย โสดา
118. นายบัณฑิต ตั้งประกิจ
119. นางเยาวลักษณ์ ตั้งประกิจ
120. นายสมศักดิ์ ศรีบุญเรือง
121. นางวิลาวัรรณ ศรีสิทธิ์
122. นางสาวปัจมาพร วรรณเสน
123. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร
124. ว่าที่ ร.ต.ล้า ปลูกเพชร์

แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
นายกสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร
125. นางวาโย ตึกประโคน
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
126. นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
127. นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
128. นางสาวฐาปภรณ์ คนเพียร
นักวิเทศสัมพันธ์ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายอาเภอดงหลวง
2. โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
3. ผู้อานวยการสานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
4. ผู้จัดการสานักงานจัดการน้าเสียสาขามุกดาหาร
5. หัวหน้าภาคบริการโลหิตที่ 7 อุบลราชธานี
6. ผอ. คปภ.จ.มห
7. ผอ.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
8. หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
9. ผกก.สภ.ดงหลวง
10. ผบ.นพค. 24
11. รอง ผอ.รมน.จว.มห (ท.)
12. หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
13. สถิติจังหวัดมุกดาหาร
14. หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
15. ไปรษณีย์จังหวัดมุกดาหาร
16. ผอ.กสทช. เขต 25
17. ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดมุกดาหาร
18. ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร
19. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มน้าฯ
20. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
21. หน.อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
22. หน.อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
23. หน.อุทยานแห่งชาติภูผายล
24. ผอ.สานักบริหารพื้นทีค่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

๕
25. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มน้าฯ
26. ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
27. นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
28. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
29. ผจก. ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ.มห.
พิธีการก่อนการประชุม
(1) พิธีมอบเข็มกลัด ริบบิ้นสีขาว เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก
และสตรี ประจ าปี 2563 (สานัก งานพั ฒนาสัง คมและความมั่น คงของมนุษ ย์
จังหวัดมุกดาหาร)
สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ได้กาหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี
เป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล สาหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ
วันที่ 29 มิถุนายน 2542 เห็นชอบให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น “เดือนรณรงค์ยุติ
ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ” เพื่อมุ่งเน้นที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทั้งต่อ
เด็กและสตรี โดยดาเนินการรณรงค์ตลอดเดือนพฤศจิกายนให้สังคมได้ตระหนัก และร่วม
ป้ อ งกั น ความรุ น แรงต่ อ เด็ ก และสตรี ใ ห้ ห มดสิ้ น ไป สั ญ ลั ก ษณ์ ริ บ บิ้ น สี ข าว
(White Ribbon) เป็น สั ญ ลั ก ษณ์ ที่แ สดงถึ งการร่ว มต่ อต้ านการใช้ค วามรุ นแรงต่อ เด็ ก
และสตรี และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและ
สตรี ประจาปี พ.ศ. 2563 ภายใต้แนวคิด “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทาความรุนแรง
ต่อเด็กและสตรี” ไม่ยอมรับ หมายถึง ไม่เห็นด้วยเมื่อพบเห็นการกระทาความรุนแรงต่อ
เด็กและสตรี ไม่นิ่งเฉย หมายถึง การเข้าไปช่วยเหลือเมื่อพบเห็นการกระทาความรุนแรง
ต่อ เด็ กและสตรี และแจ้ง เหตุ ที่ 1300 ศู นย์ ช่ว ยเหลื อ สั ง คม ไม่ กระทาความรุ นแรง
หมายถึง ไม่กระทาความรุนแรงต่อผู้อื่น ทั้งทางร่างกายและจิตใจในการนี้สานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ขอมอบเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว เพื่อเป็น
สัญลักษณ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
มุกดาหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัด และปลัดจังหวัดมุกดาหาร รับมอบเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว
(2) พิ ธี ม อ บ เ กี ย ร ติ บั ต ร ก า ร เ ข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น TO BE NUMBER ONE TEEN
DANCERCISE THAILAND CHAMPIONHIP 2021 ระดั บภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ )
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่จังหวัดมุกดาหารได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติ ด TO BE NUMBER ONE ในทู ล กระหม่ อ มหญิ ง อุ บ ลรั ต นราชกั ญ ญา สิ ริ วั ฒ นาพรรณวดี ในงานครบรอบ ๑๘ ปี มหกรรมรวมพลสมาชิ ก TO BE NUMBER ONE
ระดั บ ประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๓ และการประกวดเยาวชนต้ น แบบเก่ ง และดี TO BE
NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับประเทศ รุ่นที่ ๙ และรุ่นที่ ๑๐ เกียรติ
บัตรการเข้าร่วมการประกวดผลการดาเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในงานครบรอบ ๑๘ ปี
มหกรรมรวมพลสมาชิ ก TO BE NUMBER ONE ระดั บ ประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๓
รายละเอียดพิธีการมอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN
DANCERCISE THAILAND CHAMPIONHIP 2021 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้
ลาดับ 1 มอบช่อดอกไม้พร้อมเกียรติบัตร ให้แก่ ทีม MINI PEHCHEW โรงเรียนมุกดาหาร
ที่ เ ป็ น ตั ว แ ท น จั ง ห วั ด ใ น ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร แ ข่ ง ขั น TO BE NUMBER ONE TEEN
DANCERCISE THAILAND CHAMPIONHIP 2021 ระดั บ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ

๖
รุ่น PRE-TEENAGE ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศต่อไปมอบช่อดอกไม้พร้อมเกียรติบัตร
ให้แก่ ทีม REQUIRES โรงเรียนมุกดาหาร ที่เป็นตัวแทนจังหวัดในการเข้าร่วมการแข่งขัน
TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONHIP 2021
ระดั บ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ รุ่ น TEENAGE ได้ รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ ๑
และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศต่อไป
ลาดับ 2 มอบเกียรติบัตร ให้แก่ ทีม TWO NIGHTS MIRACLE โรงเรียนดอนตาลวิทยา
ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดในการเข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN
DANCERCISE THAILAND CHAMPIONHIP 2021 ระดั บ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
รุ่น PRE-TEENAGE ลาดับ 3มอบเกียรติบัตร ให้แก่ ทีม WIZARD โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดในการเข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN
DANCERCISE THAILAND CHAMPIONHIP 2021 ระดั บ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
รุ่น TEENAGE
(3) 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)
ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ (มกอช.) มอบหมายให้ สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหารดาเนินงาน
โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สิ นค้า Q (Q Restaurant) และโครงการ
ส่งเสริมสถานที่จาหน่ายสินค้า Q ประเภทตลาดสด เพื่อส่งเสริมการบริโภค การใช้วัตถุดิบ
คุณภาพ ที่มีการผลิตตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และมาตรฐาน
หลั กเกณฑ์วิ ธี การที่ ดีส าหรั บการผลิ ต (GMP) ซึ่ง เป็น การเพิ่ม ช่ องทางจ าหน่ ายให้ กั บ
เกษตรกร หรือผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยเข้าสู่ร้านอาหารได้ โดยตรง นอกจาก
จะเป็นการนาวัตถุดิบที่ปลอดภัยไปสู่ผู้บริโภคแล้ว“ร้านอาหารจะเป็น Outlet ให้กับผู้ผลิต
หรือเกษตรกร”เป็นการเชื่อมโยง ด้านการตลาดจากเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภค และยกระดับ
ฟาร์มเข้าสู่ระบบฟาร์มมาตรฐานมากขึ้น โดยได้ดาเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีร้านค้าและร้านอาหารเข้าร่วมโครงการฯ จานวน 11 ร้าน
แบ่งเป็น (1) ประเภทร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)
จานวน 6 ร้าน และ (2) ประเภทสถานที่จาหน่ายสินค้า Q ประเภทตลาดสด จานวน 5
ร้าน เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกาลังใจกับผู้ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฯ ดังกล่าว กระผม
ใคร่ ขอเรียนเชิญ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบ
ปลอดภั ย เลื อกใช้สิ นค้ า Q และมอบป้ายสถานที่จาหน่ ายสิ นค้ า Q ประเภทตลาดสด
จังหวัดมุกดาหาร ที่ผ่านการรับรอง ตามโครงการฯ ดังรายนามต่อไปนี้ ประเภทร้านอาหาร
วัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) จานวน 2 ร้าน ได้แก่ 1 ร้านอาหารเจ๊
ก้อยหม้อไฟเกาหลี 2. ร้านอาหารครัวชาววัง 3. ร้านอาหารชาบูอินดี้ สาขามุกดาหาร
4. ร้านอาหารแซ่บริมโขง 5. ร้านอาหารสวนอาหารนรินทร์ 6. ร้านอาหารวากิว ประเภท
สถานที่จาหน่ายสินค้า Q ประเภทตลาดสด เพื่อส่งเสริมการบริโภค จานวน 5 ร้าน คือ
1. ร้ านตาตั้มหมูสด 2. ร้านเจ้ศรีหมูยอ 3. ร้านมะลิ ฟาร์มไข่ไก่สด 4. ร้านมาลาเพชรพลอย
5. ร้านนายกนก เวชกามา

๗
เริ่มประชุมเวลา

เวลา 09.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานการประชุม
กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.๑ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
(1) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 10 คน
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่

ลาดับ
1

นายกิติพงษ์ ชลิทธิกุล

2
3

นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์
นายธวัชชัย จันทร์แก้ว

4

นายวิจิตร งามชื่น

5

นายชัยยา ยอดสง่า

6

นางธนภร เศรษฐี

7

นายฉัตรชัย ศรีเฉลา

8

นายประทีป แผนสมบูรณ์ ผู้ ปกครองนิ คมสร้ างตนเองกระเสี ยว
จังหวัดสุพรรณบุรี
นางพัชรพร สุวรรณไตรย์ รองผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคม
คาสร้อย
นายวรรณสิทธิ์ คาเพราะ ผอ.ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 8

9
10

วิศวกรชานาญการพิเศษ สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
พัฒนาการจังหวัดระนอง
ผู้ช่วยหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัด
นครพนม
วิศวกรชานาญการพิเศษ สานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นครพนม
ผอ.สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัด
กาฬสินธุ์
รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการใน
ตาแหน่งศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง

อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัด
มุกดาหาร
วิศวกรชานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน โยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สานักงาน ป.ป.ช.ประจา
จังหวัดมุกดาหาร
ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
มุกดาหาร
ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจัดการดอนตาล
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร

(2) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายไปดารงจาแหน่งจังหวัดอื่น จานวน 5 คน
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่
1 นายว่าศักดิ์ เจิมจิระ
โยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งจั ง หวั ด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
มุกดาหาร
กระบี่
2 นายสมาน พั่วโพธิ์
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร
3 นายสมชาย ยิ้มแฉล้ม
ผอ.สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัด ผอ.สานักงาน ป.ป.ช.ประจา
มุกดาหาร
จังหวัดกาฬสินธุ์
4 นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พั ฒ นาสั ง คมและและความมั่ น คง พัฒนาสังคมและและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ม
5 นายสุพิษ ภูแทนนา
ผู้ อ านวยการ วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิค
และการจัดการดอนตาล
พนมสารคาม
มติที่ประชุม
รับทราบ

๘

มติที่ประชุม

๑.2 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

มติที่ประชุม

1.3 วีดีทัศน์นาเสนอสรุปผลการดาเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติ ด TO BE NUMBER ONE จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มุกดาหาร)
รับทราบ

มติที่ประชุม

1.4 วิดีทัศน์วันดินโลก ปี 2563 (สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

คลังจังหวัด

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 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
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบกาหนดเป้าหมาย
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสนับสนุนการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสังคมภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 โดยกาหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณฯ เป็นรายไตรมาส ดังนี้
หน่วยวัดเป้าหมาย : ร้อยละ

ไตรมาสที่
1
2
3
4

ลงทุน
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)
20
45
65
100

งบประจา
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)
36
57
80
100

ภาพรวม
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)
32
54
77
100

๙
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563
หน่วย : ล้านบาท
ประเภท
งบภาพรวมทั้งจังหัด
ภาพรวม
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
งบจังหวัด
ภาพรวม
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ
ภาพรวม
รายจ่ายลงทุน

เงินรับโอนจัดสรร

ก่อหนี้
(PO+เบิกจ่าย)

เบิกจ่าย
จานวนเงิน
(ร้อยละ)

ลาดับ
เบิกจ่าย

1,219.430
444.131
775.299

171.916
155.472
16.444

168.382
153.386
14.996

13.81
34.54
1.93

59
60
35

172.429
36.905
135.524

1.324
1.324
-

1.324
1.324
-

0.77
3.59
-

6
10
71

24.470
24.470

-

-

(ที่มา : www.cgd.go.th)

หน่วย : ล้านบาท
ประเภท

เงินรับโอนจัดสรร

งบองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภาพรวม
184.474
รายจ่ายประจา
143.833
รายจ่ายลงทุน
40.641
งบเทศบาลเมือง
ภาพรวม
143.580
รายจ่ายประจา
122.895
รายจ่ายลงทุน
20.685

ก่อหนี้
(PO+เบิกจ่าย)

เบิกจ่าย
จานวนเงิน
(ร้อยละ)

ลาดับ
เบิกจ่าย

36.403
36.403
-

36.403
36.403
-

19.73
25.31
-

46
33
31

5.717
5.717
-

5.717
5.717
-

3.98
4.65
-

188
184
29

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563
(หน่วย : ล้านบาท)
ประเภท
ภาพรวม
ปี พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม

งบประมาณ
595.944
595.944

รับทราบ

เบิกจ่าย
จานวนเงิน
119.269
119.269

ร้อยละ
20.01
20.01

๑๐

หน.ศูนย์ป่าไม้ จ.

มติที่ประชุม

(2) มาตรการแก้ไขปัญหากรณีที่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ เข้าทาประโยชน์
ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต (ศูนย์ป่าไม้จังหวัดมุกดาหาร)
มาตรการแก้ไขปัญหากรณีที่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ เข้าทาประโยชน์ใน
พื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต รวม ๕ ข้อ ๑. ผ่อนผันให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใช้พื้นที่
ต่อไป โดยให้ดาเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ซึ่งได้ยื่นคาขออนุญาต
ไว้แล้ว หรือยื่นคาขออนุญาตเข้าทาประโยชน์ภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
๒. ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการประเภทต่าง ๆ ตาม แนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้กาหนดไว้ให้
ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายต่อไป ๓. หากปรากฏว่ายังมีส่วนราชการหรือองค์การของรัฐใด
เข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตอีก ซึ่งเป็นการปฏิบัติ ไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วย
การป่าไม้ ให้กรมป่าไม้จะพิจารณาดาเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด ๔. มิให้ส่วนราชการทุก
หน่วยงานจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการที่ดาเนินการในพื้นที่ป่าไม้ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้
พื้นที่ป่ าไม้ ๕. ในกรณีฉุกเฉินและมีความจาเป็นในการปรั บปรุงและซ่อมแซม เพื่อแก้ไขความ
เดือดร้อนของราษฎร ให้สามารถดาเนินการไปพลางก่อนได้ และแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบภายหลัง
เช่ น กรณีเกิ ดเส้ นทางหรื อถนน ที่ ยังไม่ได้ รับอนุญาต ถู กน้าไหลบ่า ท าให้ ทางขาด ประชาชน
จานวนมากได้รับความเดือดร้อน ซึ่งต้องเป็นกรณีฉุกเฉิน และจาเป็นจริง ๆ หมายเหตุ : ๑. ยื่นคาขอ
ที่ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดท้องที่ป่านั้นตั้งอยู่ - ในกรณีป่าสงวน
แห่งชาติ ๒. ยื่นคาขอที่ สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่ หรือศูนย์ป่าไม้จังหวัด
- ในกรณี ป่า ตามมาตรา ๔ (๑) - ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีมติให้รักษาเป็นสมบัติของชาติ
(ป่ามติ)สิ้นสุดการยื่นคาขอ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
รับทราบ
๓.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
- ไม่มี

คลังจังหวัด

๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)
(1) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร ประจา เดือนตุลาคม 2563
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
“ในเดือนตุลาคม 2563 เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร บ่งชี้ว่า
เศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร มีสัญญาณขยายตัว เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผล
มาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจด้านอุปทานและด้านอุปสงค์ จากการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ภาคเกษตรกรรม และการค้าชายแดน ส่วนภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริการ และการบริโภค
ภาคเอกชน หดตัว จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) สาหรับการลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐ ชะลอตัว เสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัด
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและการจ้างงาน หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน”เศรษฐกิจด้าน
อุปทาน (การผลิต) พบว่า ภาพรวมมีสัญญาณขยายตัว เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
สะท้อนจากการผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัว โดยดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม (API) ขยายตัว ที่
ร้อยละ 106.13 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน พิจารณาจากปริมาณผลผลิต ยางพารา
ขยายตั ว ตามพื้ นที่ เก็ บเกี่ ยวผลผลิ ตที่ เพิ่ มขึ้ น ภาคอุ ตสาหกรรม หดตั ว โดยดั ชนี ผลผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรม (IPI) หดตัว ที่ร้อยละ 1.04 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน พิจารณาจาก
การหดตั วของจ านวนโรงงานในภาคอุ ตสาหกรรมการผลิ ต และจ านวนทุ นจดทะเบี ยนของ
อุตสาหกรรมการผลิต ส่วนภาคการบริการ หดตัว โดยดัชนีผลผลิต ภาคการบริ การ (SI) หดตัว

๑๑
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ที่ร้อยละ 53.90เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้จานวนนักท่องเที่ยวผ่าน
ด่านตรวจคนเข้าเมือง จานวนผู้เยี่ยมเยือนจังหวัดมุกดาหาร รายได้จากการท่องเที่ยวและภาษีการ
ขายส่งขายปลีกฯ เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) พบว่า มีสัญญาณขยายตัว เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อนเป็นผลมาจากดัชนีการค้าชายแดน (X-M Index) ขยายตัว ร้อยละ 13.29 เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนโดยมูลค่าส่งออก ขยายตัว ร้อยละ 5.14 โดยสินค้าส่งออกที่มี
มูลค่าสูงสุด 3 ลาดับแรก คือ (1) เครื่องประมวลผล หรือหน่วยเก็บข้อมูล (2) ทรานซิสเตอร์และ
อุปกรณ์กึ่งตัวนาที่คล้ายกัน และ (3) วงจรพิมพ์ ตามล าดับ ส่ วนสินค้านาเข้าขยายตัว ร้อยละ
23.40 โดยสินค้านาเข้าที่มีมูลค่าสูงสุด 3 ลาดับแรก คือ (1) เครื่องโทรศัพท์ อุปกรณ์โทรศัพท์ (2)
เครื่องประมวลผลหรือหน่วยเก็บข้อมูล และ (3) อุปกรณ์หน่วยเก็บความจาแบบไม่ลบเลือน ดัชนี
การบริโภคภาคเอกชน (Cp Index) หดตัว ร้อยละ 22.51 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
พิ จารณาจากการจดทะเบี ยนใหม่ รถยนต์ นั่ งส่ วนบุ คคล ไม่ เกิ น 7 ที่ นั่ ง การจดทะเบี ยนใหม่
รถจักรยานยนต์ และภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้ลดลงดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (Ip Index) ชะลอตัว
ร้อยละ 3.90 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจาก การชะลอตัวของสินเชื่อเพื่อการ
ลงทุน ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ (G Index) ชะลอตัว ร้อยละ 2.29 จากรายจ่ายงบประจาที่หดตัว ร้อย
ละ 0.24 จากการรอรับการจัดสรรงบประมาณช่วงต้นปี ส่วนการเบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุน ขยายตัว
ร้อยละ 47.91 เนื่องจากการดาเนินการตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กาหนด ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัดมุกดาหาร พบว่าในเดือนตุลาคม 2563 ดัชนีรายได้
เกษตรกร ขยายตัวร้อยละ 126.39 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ขยายตัวของดัชนีผลผลิต ภาคเกษตรกรรม ขยายตัว ร้อยละ 106.13 และดัชนีราคาผลผลิตภาค
เกษตรกรรม ขยายตัว ร้อยละ 9.83 จากปริมาณผลผลิตและราคาของสินค้าภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น
ได้แก่ ยางพารา เป็นสาคัญด้านการเงิน พบว่าปริมาณสินเชื่อรวมสูงกว่าปริมาณเงินฝากรวม ซึ่งปริมาณ
เงินฝากรวมขยายตัว ร้อยละ 8.81 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สาหรับปริมาณสินเชื่อรวม
ชะลอตัว ร้อยละ 4.73 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการปล่อยสินเชื่อเพื่อลูกค้าภาค
ธุรกิจ สิ นเชื่ อส าหรั บกิจการเอสเอ็ มอี และสิ นเชื่อเพื่ อกองทุ นพัฒนาเอสเอ็มอีประชารั ฐ ด้ าน
เสถียรภาพเศรษฐกิจ (Stability) พบว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปอยู่ที่ระดับ 102.23 หดตัว ร้อยละ
0.50 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการหดตัวของดัชนีราคาสินค้าหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่
อาหารและเครื่องดื่มสาหรับการจ้างงานในเดือนตุลาคม 2563 หดตัว ร้อยละ 1.84 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อนด้านการคลัง พบว่าในเดือนตุลาคม 2563 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รวมมีจานวน 677.31 ล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ 3.56 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็น
ผลมาจากการเบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุน ขยายตัว ร้อยละ 47.91 ส่วนรายจ่ายงบประจา หดตัว ร้อย
ละ 0.24 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายงบประจา มีจานวน
601.08 ล้านบาท โดยหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายรายจ่ายงบประจาสูงสุด 3 อันดับแรก คือ (1) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร (2) สานักงานจังหวัดมุกดาหาร และ (3) งบจังหวัดมุกดาหาร สาหรับการ
เบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุนมีจานวน 76.23 ล้านบาท ซึ่งหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุนสูงสุด
คือ (1) โครงการชลประทานมุกดาหาร (2) งบจังหวัด และ (3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
สาหรับผลการจัดเก็บรายได้ จัดเก็บได้ทั้งสิ้น 324.87 ล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ 35.67 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากหน่วยจัดเก็บรายได้ โดยเฉพาะสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร จัดเก็บภาษี
ได้เพิ่มขึ้น สาหรับดุลงบประมาณในเดือนตุลาคม 2563 ขาดดุลงบประมาณ จานวน 352.44 ล้านบาท
พิจารณาจากการจัดเก็บรายได้ต่ากว่ารายจ่ายเงินงบประมาณรวม
รับทราบ
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(2) ประกาศผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร / สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกาหนดให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๖
ตุลาคม ๒๕๖๓อาศัยอานาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การเลื อกตั้ งสมาชิ กสภาท้ องถิ่ นหรื อผู้ บริ หารท้ องถิ่ น พ.ศ. 2562 โดยความเห็ นชอบของ
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมุกดาหาร ดังต่อไปนี้
1. วันเลือกตั้ง วันที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
2. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ถึงวันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
3. สถานที่รับสมัครหอประชุม ๒๕๐ ปี จังหวัดมุกดาหาร
4. จานวนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ที่จะมีการเลือกตั้ง จานวน 1 คน
5. การเลือกตั้งให้ถือเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นเขตเลือกตั้ง
6. เขตเลือกตั้ง มีจานวน ๑ เขตเลือกตั้ง
๗. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย
7.1 บัตรประจาตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมี
บัตรประจาตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจาตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูป
ถ่าย และมีหมายเลขประจาตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
7.2 สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
7.3 ใบรับรองแพทย์
7.4 ค่าธรรมเนียมการสมั ครนายกองค์การบริ หารส่ วนจั งหวัดมุ กดาหาร
จานวน 30,000 บาท
7.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่าย
ของตนเองขนาดกว้าง ประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร จานวน ๑๒ รูป
7.6 หลักฐานการศึกษา (สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า)
/ หลักฐานการเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกรัฐสภาพร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
7.7 หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับ
ถึงปีที่ สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร ได้แก่ปีภาษี 2560 ปีภาษี 2561 และปีภาษี 2562 เว้นแต่เป็น
ผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทาหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี
7.8 หลักฐานอื่น ๆ ที่จาเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล สูติบัตร
หลักฐาน หรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ เป็นต้น ผู้ใดมีคุณสมบัติ
และไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กฎหมากาหนด ประสงค์จะสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามวัน เวลา สถานที่
และหลักฐานการสมัครตามที่กาหนดในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ 7
รับทราบ
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(3) โครงการส่ ง เสริ ม การจ้ า งงานใหม่ ส าหรั บ ผู้ จ บการศึ ก ษาใหม่ โดยภาครั ฐ
และภาคเอกชน (Co-payment) (สานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร)
แทน จัดหางานฯ
ความเชื่ อ มโยงกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี ด้ า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติ ทุกช่วงวัย การให้ความช่วยเหลือผู้จบการศึกษาใหม่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ) จนถึงปริญญาตรี ที่จบการศึกษาประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2562
หรือ พ.ศ. 2563 ที่ยังว่างงาน ได้มีงานทา และช่วยเหลือนายจ้าง สถานประกอบการให้สามารถ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยรั ฐ บาลช่ ว ยเอกชนสนั บ สนุ น ค่ า จ้ า ง ไม่ เ กิ น 50% ตั้ ง แต่
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 แต่งตั้งคณะทางานบริหารจัดการโครงการส่งเสริม
การจ้างงานใหม่สาหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-payment) พร้อม
จัดประชุมชี้แจงคณะทางานฯ แล้ว เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ได้กาหนดการจัดงาน
นั ดพบ Co – Payment จังหวัดมุกดาหาร ขึ้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม
พลอยพาเลซ เพื่ อ ให้ ผู้ จ บการศึ ก ษาใหม่ ไ ด้ ส มั ค รและสั ม ภ าษณ์ ง านกั บ นายจ้ า ง
สถานประกอบการโดยตรง ผลการดาเนินงาน สานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหารได้สร้างการรับรู้ผ่าน
สื่อประชาสัมพันธ์ทุกแขนง สื่อโซเชี่ยล สถานีวิทยุทุกแห่ง เฟสบุ๊ค ไลน์ เว็บไซต์สานักจัดหางาน
จังหวัดมุกดาหาร และออกพบนายจ้าง/สถานประกอบการทุกแห่ งมีนายจ้างแจ้งเข้าร่วมโครงการ
จานวน 32 แห่งตาแหน่งงานว่าง 83 อัตรา ผู้สมัคร จานวน 337 ราย และมีผู้จบการศึกษาใหม่
ได้รับการอนุมัติ จานวน 22 ราย
มติที่ประชุม
รับทราบ
(4) หลัก เกณฑ์ใ นการพิจารณาคัดเลือกโครงการเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือน
ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (รฟค.) และการขยายระบบจาหน่ายไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรตาม
โครงการ “บ้านมั่นคง ไทยเข้มแข็ง” (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร)
แทน ผจก.การไฟฟ้าฯ
หลั กเกณฑ์ในการพิจารณา (1) เป็นบ้านเรือนราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่
อย่างถาวร มีบ้านเลขที่และผู้อยู่อาศัยจริง โดยไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่โ ครงการบ้ านจัดสรร ตึกแถว
อาคารพาณิชย์ ซึ่งผู้ประกอบการเป็นผู้จัดหาระบบไฟฟ้าให้ (2) เป็นบ้านเรือนราษฎรที่ไม่ตั้งอยู่
ในพื้ น ที่ ห วงห้ า มของราชการ และไม่ มีปั ญหาในการด าเนินการก่อ สร้ าง เช่ น ไม่อ ยู่ใ นพื้ นที่
ป่ า สงวน ไม่อ ยู่ ในเขตชลทาน ไม่ อ ยู่ใ นพื้น ที่ ของทหารตลอดจนไม่อ ยู่ใ นพื้น ที่ ห วงห้ า มใด ๆ
ของทางราชการ (3) มีเส้นทางคมนาคมสาธารณะ สามารถเข้าไปให้บริการได้อย่างสะดวกใน
ทุกฤดูกาล (4) เงินลงทุนเฉลี่ยในการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า ไม่เกิน 75,000.- ต่อครัวเรือน
(5) เงินลงทุนเฉลี่ยในการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า เกิน 75,000.- ต่อครัวเรือน หากหน่วยงาน
ราชการและราษฎร ประสงค์ จ ะสมทบเงิ น ส่ ว นที่ เ หลื อ กฟภ. ก็ ยิ น ดี จ ะรั บ เงิ น ไว้ ก่ อ น
โดยหน่วยงานราชการและราษฎร จะต้องมีหนังสือรับรองไว้เป็นหลักฐานว่าจะไม่เร่งรัดให้ กฟภ.
ดาเนินการก่อสร้างจนกว่า กฟภ. จะจัดงานเข้าโครงการและเมื่อหน่วยงานราชการและราษฎร
นาเงินมาชาระก็ให้ระบุข้อความดังกล่าวไว้ในใบเสร็จรับเงินด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ

๑๔
(5) งานท่องเที่ยวสักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขีสองคอน (วัดสองคอน)
เทศกาลคริสต์มาสแห่ดาววัดสองคอน MAGICAL OF SOMGKHON ประจาปี
2563 (อาเภอหว้านใหญ่)
นอ.หว้านใหญ่
ขอประชาสั ม พั น ธ์ เ ชิ ญ ชวนเที่ ย วงานเทศกาลคริ ส ต์ ม าสแห่ ด าววั ด สองคอน
MAGICAL OF SOMGKHON ประจาปี 2563 โดย ก าหนดจั ด งานระหว่ า งวั น ที่ 24 – 26
ธันวาคม 2563 ณ สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขีสองคอน (วัดสองคอน) อ.หว้านใหญ่
จ.มุกดาหาร
มติที่ประชุม
รับทราบ
(6) ผลการประกวดคาขวัญจังหวัดมุกดาหาร (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
แทน หน.สนจ.
ตามที่ จั ง หวั ด มุ ก ดาหารได้ ป ระกาศประกวดค าขวั ญ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ตามประกาศจังหวัดมุกดหาร ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ บัดนี้ จังหวัดมุกดาหารได้พิจารณา
ตัดสินการประกวดคาขวัญจังหวัดมุกดาหารเรียบแล้ว ผลปรากฏว่ามีผู้ได้รับรางวัลชมเชย จานวน
๓ ราย ดังนี้ ๑. นายศุภกรณ์ วังวงศ์ ๒. นางสาวสุทธิดา บุญโสภา ๓. นายประวิทย์ สมตัว
ประธาน
มอบหมายส านักงานจังหวัดมุ กดาหาร ด าเนินการพิ จารณาคัดเลือกค าขวั ญ
จังหวัดโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ร่วมพิจารณาคัดเลือกคาขวัญของจังหวัดให้เป็นคาขวัญ
ที่เป็นปัจจุบัน สั้น สละสลวย จาง่ายโดดเด่น
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธาน

มติที่ประชุม

๓.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) สรุปมติคณะรัฐมนตรีประจาเดือนพฤศจิกายน 2563 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(2) ผลการดาเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลศาลากลางจังหวัดมุกดาหารประจาเดือนตุลาคม 2563
(สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร)
(3) สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ข้อมูลเดือนตุลาคม 2563 (สานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
(4) พิ ธี เ จริ ญ พระพุ ท ธมนต์ เ พื่ อความเป็ นสิ ริ มงคลให้ กั บ แผ่ น ดิ น และปวงชนชาวไทย
ทุ กหมู่ เหล่ า ในโอกาสวั นชาติ และวั นพ่ อแห่ งชาติ ๕ ธั นวาคม ๒๕๖๓ (ส านั กงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร)
(5) จุลสารสานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 10/2563 (สานักงานคลังจังหวัด
มุกดาหาร)
(6) ผลการดาเนิ นงานขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เพื่อเข้าร่วมมาตรการ
ภาครัฐ (สานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร)
(7) ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนตุลาคม 2563 (ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

๑๕
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การดาเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ปลัดจังหวัด
สรุปประเด็นการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับจังหวัด ครั้งที่
2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด
หน่วยงาน
ประเด็น/ข้อสั่งการ ผวจ.มห.
รายละเอียด
ที่เกี่ยวข้อง
๑. สรุปข้อมูลปัญหาความ
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้กาหนดกลุ่มปัญหา (Grouping)
ทุ ก ส่ ว น ร า ช ก า ร /
เดือดร้อนและความต้องการเร่งด่วน ออกเป็น 6 ด้าน
หน่วยงาน
ที่ส่วนราชการ/หน่วยงานเสนอให้ ๑) ด้ า นรายได้ แ ละการส่ ง เสริ ม อาชี พ ๒๗ แผนงาน/
คณะกรรมการฯ พิจารณา
โครงการ ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ ๒,๕๗๔ ราย
๒) ด้านที่อยู่อาศัย 12 แผนงาน/โครงการ ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน์ ๓๓๗ ราย
๓) ด้ า นภั ย แล้ ง อุ ท กภั ย ๔๘๔ แผนงาน/โครงการ
ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ ๔๖,๒๘๗ ราย
๔) ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ๒๑๖ แผนงาน/โครงการ
ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ ๒๓๓,๖๓๐ ราย
๕) ด้านสวัสดิการรัฐ ๑๒ แผนงาน/โครงการ ประชานผู้
ได้รับประโยชน์ ๑,๓๐๗ ราย
๖) ด้า นอื่น ๆ ๔ แผนงาน/โครงการ ประชาชนผู้ ไ ด้ รั บ
ประโยชน์ ๒,๒๕๐ ราย
2 . ม อ บ ห ม า ย ค ณ ะ ท า ง า น ๑) ปัญหาที่ส่วนราชการ/หน่วยงานสามารถแก้ไขได้เอง
คณะทางาน
ขั บ เ ค ลื่ อ น ไ ท ย ไ ป ด้ ว ย กั น ปลัดจังหวัด เป็นหัวหน้าคณะทางาน และจ่าจังหวัด
ที่ได้รับมอบหมาย
จังหวัดมุกดาหาร ทาหน้าที่
เป็นเลขานุการ
และอาเภอ
๒.๑ จัดทา พิจารณา กลั่นกรอง ๒) ด้านรายได้และการส่งเสริมอาชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ทุกอาเภอ
แ ผ น ง า น / โ ค ร ง ก า ร ค า ข อ (นายเชวงศั กดิ์ พลเยี่ ยม) เป็ นหั วหน้ าคณะท างาน และ
งบประมาณ ที่ ส่ ว นราชการ/ พัฒนาการจังหวัด เป็นเลขานุการ
หน่ ว ยงานเสนอปั ญ หาความ ๓) ด้านที่อยู่อาศัย ปลัดจังหวัด เป็นหัวหน้าคณะทางานและ
ต้ อ งการฯ แล้ ว และที่ เ สนอ จ่าจังหวัด เป็นเลขานุการ
เพิ่มเติม และกาหนดแนวทางการ ๔) ด้านภัยแล้ง อุทกภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาร่วมกัน
(นายบุญช่ วย น้อยสั นเทียะ) เป็นหั วหน้ าคณะท างานและ
2.2 จัดส่งแผนงาน/โครงการ หั วหน้ า สนง.ป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภัยจั งหวั ดเป็ น
ที่ได้พิจารณาแล้วให้ส่วนราชการ เลขานุการ
ที่รับผิดชอบ แบ่งออกเป็น
5) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน รองผู้ว่าราชการจังหวัด
( ๑ ) ส่ ว น ร า ช ก า ร ที่ มี (นายบุญเรือง เมฆฉิม) เป็นหัวหน้าคณะทางาน และหัวหน้า
งบประมาณ/ดาเนินการได้เอง
สานักงานจังหวัด เป็นเลขานุการ
(๒) เกิ น ศั ก ยภ าพของส่ ว น 6) ด้านสวัสดิการ และอื่นๆ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ราชการ ให้จัดส่งให้จังหวัด กรม (นายบุ ญช่วย น้อยสันเทียะ) เป็นหัวหน้าคณะทางาน และ
กระทรวง ฯลฯ
พั ฒนาสั งคมและคว ามมั่ นคงของมนุ ษย์ จั งหวั ด
เป็นเลขานุการ

๑๖
2.3 รายงานความคืบหน้าให้
คณะกรรมการฯ ทราบ ทุกวันที่
๑๐ ของเดือน เริ่ม ๑๐ ธ.ค. ๖๓
มติที่ประชุม

ทั้งนี้ ให้อาเภอเสนอปัญหาความเดือดร้อนฯ (เพิ่มเติม) และ
จัดทาแผนงาน/โครงการ ให้คณะทางานฯ เพื่อพิจารณาหา
แนวทางแก้ไขร่วมกัน

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5
ที่
1
2
3

เรื่องอื่นๆ
5.1 ปฏิทินงานสาคัญ ประจาเดือนธันวาคม 2563
วัน/เดือน/ปี
ชื่องาน
สถานที่
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม กิ จ กรรมเนื่ อ งในวั น พ่ อ แห่ ง ชาติ บริ เ วณหน้ า ศาลากลาง
2563
5 ธันวาคม 2563
จังหวัดมุกดาหาร
วันศุกร์ที่ 18
วันดินโลก ประจาปี 2563 จังหวัด ศู น ย์ ฝึ ก และพั ฒ นาอาชี พ
ธันวาคม 2563 มุกดาหาร
ราษฎร์ ไทยบริเวณชายแดน
มุกดาหาร
วันพุธที่ 23 ธันวาคม - ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โ ร งเ รี ย น น าว าร าช กิ จ
2563
พื้นที่อาเภอเมืองมุกดาหาร
พิท ยานุ ส รณ์ หมู่ 1 บ้ า น
ป่ า ไ ร่ ต . บ้ า น โ ค ก
อ.เมืองมุกดาหาร

มติที่ประชุม
ปลัดจังหวัด

มติที่ประชุม

หน่วยงาน
สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร
สถานีพัฒนาที่ดิน
มุกดาหาร
สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
มุกดาหาร

รับทราบ
5.2 “วันรวมน้าใจ ชาวจังหวัดมุกดาหาร” ประจาปี ๒๕๖๔
จังหวัดมุกดาหาร กาหนดจัดงานกาชาดและงานของดี จังหวัดมุกดาหาร ประจาปี
๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๗ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ รวม ๙ วัน ๙ คืน ณ บริเวณสนามหน้า
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตาม
พันธกิจ และค่าใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และชมรม
แม่บ้านมหาดไทยจังหวัด จึงได้กาหนดจัดงาน “วันรวมน้าใจ ชาวจังหวัดมุกดาหาร” ประจาปี
๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ จวนผู้ว่าราชการ
จังหวัดมุกดาหาร โดยขอรับการสนับสนุนเงินสด และสิ่งของต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมหา
รายได้ (นาวาพาโชค) เพื่อใช้ในกิจการสาธารณกุศลต่อไป หากท่านไม่สะดวกในการเดินทาง
ไปร่วมบริจาค ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สามารถแจ้งความจานงบริจาค หรือสอบถาม
เพิ่มเติมได้ที่ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒ ๖๑๔ ๑๐๙
ได้ตั้งแต่บั ดนี้ เป็ น ต้น ไป หมายเหตุ จังหวัดมุกดาหารได้แจ้งเวียนหนังสื อประชาสั มพันธ์
ดังกล่าวให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนแล้ว โดยของดการบริจาคจักรยานเนื่องจากผู้ว่า
ราชการจังหวัดได้รับการสนับสนุนจักรยานจากผู้มีจิตศรัทธาแล้ว 1,000 คัน
รับทราบ

๑๗

5.3 กาหนดการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่ วนราชการประจาจังหวั ด
มุกดาหาร ครั้งที่ 12/๒๕63 วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา ๐9.3๐ น. ณ ห้องประชุม
แก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
มติที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุม

เวลา 12.00 น.

ลงชื่อ
ลงชื่อ
(นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร)
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

