รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 2/2564
เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 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. นางสาวนิติยา ธารานุกูล
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
9. นายพินิจ นิติวิทยาเทพ
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
9. นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
10. นายธีระศักดิ์ สิมกันยา
รก. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
11. นายวิจิตร งามชื่น
รก.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
12. นายวีระพล เทพากร
แทน หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
13. นายชานาญ ศรีพารา
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
14. นายพรชัย พุดซ้อน
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
15. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
นายอาเภอคาชะอี
16. นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์
นายอาเภอดอนตาล
17. นางชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
18. นายชัชวาล ทองชน
นายอาเภอดงหลวง
19. นายสมศักดิ์ บุญจันทร์
นายอาเภอหว้านใหญ่
20. นายปิติณัช นิธิศธานี
นายอาเภอหนองสูง
21. นายสุริย์ เปี่ยมงาม
ผจก. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
22. นายนิโรจน์ เที่ยงจิตต์
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขามุกดาหาร
23. ว่าที่ ร.ต.นิติกรณ์ ฝึกฝน
ผู้จัดการสานักงานจัดการนาเสียสาขามุกดาหาร
24. นางสาวบุญเตรียม คาถา
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
25. นายบุญตา ศิริจันทร์
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
26. นายวีรเดช พลสวัสดิ์
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
27. นางสาวสุณี ศศลักษณ์กุล
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
28. นายวิโรจน์ จันทรสุนทรภาส
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
29. นางพิมพ์พิศา ศรีธรรมมา
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
30. นายอภิรักษ์ สาราญวงศ์
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
31. นางสาวฉวีวรรณ พันธุ์มณี
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
32. นายปิยพงศ์ นาโสก
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
33. นายวรวุฒิ จันทิ
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 10.2
34. นางสาวพิมล โพนทราย
แทน ผู้อานวยการการเลือกตังประจาจังหวัดมุกดาหาร

๒
35. นายปรีชา เจริญทรง
36. นายจรัญ แย้มมีศรี
37. นายอนันตชัย ไขประทาย
38. นายธนา วาริยศ
39. นายพร้อมชาย สนิทวงษ์ ณ อยุธยา
40. นายวิเศษ ภูพูลทา
41. นายบัณฑิตย์ เชือม่วง
42. นายวิรัตน์ ศรีมงคล
43. นายวัชรินทร์ คงแก้ว
44. นายสมพงษ์ แสนสวาท
45. พล.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร์
46. ร.ต.อ.สุรชัย ยืนยง
47. พ.ต.ท.สุทิน จันทร์แดง
48. ร.ต.ท.สงบ วงศ์แสน
49. พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ สุวรรณไตรย์
50. พ.ต.ท.อนุชา ชาวไฑสง
51. พ.ต.ท.ชานาญ คนไว
52. พ.ต.ท.วัฒนา พลกันยา
53. พ.ต.ต....
54. พ.ต.ท.พิชิต ศรีสว่าง
55. พ.ต.ท.หญิงลาเทียน บุทธิจักร
56. ร.อ.วิโรจน์ ล้วนโค
57. พ.ท.มงคล มิ่งชัย
58. พันโทสิทธิชัย แสดพรหม
59. นายฉัตรชัย ศรีเฉลา
60. นายวิบูลย์ บุตตะพรม
61. นายพิภพ เพียวิเศษ
62. นายวันชัย ประยงค์หอม
63. นางวิไล ยูฮันเซ่น
64. นางสาวพิมพ์ประไพ พูลทรัพย์
65. นางสาวกุหลาบ สุนนท์
66. นายทวน ทองธรรมชาติ
67. นายอุทัย ศรีทาพันธ์
68. นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์
69. นายปิยะจิตน์ พามนตรี
70. นายเฉลียว ผาบุญ
71. นายจักรรินทร์ จันปุ่ม
72. นายชิราวุธ ปทุม...
73. นางสาวเยาวลักษณ์ ทองศรี
74. นายมณเฑียร เหลืองเดชานุรักษ์
75. นายเสกสันต์ ไชยบูลย์

คลังจังหวัดมุกดาหาร
แทน ธนารักษ์พืนที่มุกดาหาร
แทน สรรพสามิตพืนที่มุกดาหาร
สรรพากรพืนที่มุกดาหาร
นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสถานพินิจจังหวัดมุกดาหาร
ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
แทน ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 234
แทน ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
แทน ผกก 10 กองบังคับการตารวจนา
ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร
แทน ผกก.สภ.คาชะอี
แทน ผกก.สภ.นิคมคาสร้อย
แทน ผกก.สภ. ดอนตาล
แทน ผกก.สภ.หนองสูง
แทน ผกก สภ.ดงหลวง
แทน หัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าสถานีเรือมุกดาหาร
แทน ผบ.นพค. 24
แทน สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดมุกดาหาร
หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
แทน ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร

๓
76. นายวีระชาย ...
77. นายดวงกมล เหมธุรินทร์
78. นางสมพร แปไธสง
79. นายเอกลักษณ์ สมบูรณ์
80. นางปาลิตา คาพิจิก
81. นายอุดมทรัพย์ ค่าแพง
82. นางสาวสร้อย สกุลเต็น
83. นางสาวจิตร.... มิ่งชัย
84. นางราไพ ไชยรักษณ์
85. นางสาวนริศรา สุวรรณโชติ
86. นางณรางค์ ลานขามป้อม
87. นายฉันทะ สีแก่
88. นางสาวภริกา ผ่องแผ้ว
89. นายสนอง แสนเสร็จ
90. นางสาวมนฑกานศ์ อุปนันท์
91. นายฉันทะ สีแก่
92. นายเดช สีหะมงคล
93. นางสาวณิราวรรณ ปัญสุทธิ์
94. นายปฏิเวชวุฒิชัย สุขขี
95. นายวิชัย พลอยกลม
96. นางสาวรุจาภา วีสเพ็ญ
97. นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว
98. นางสาวเสาวนีย์ บุพบุญ
99. นางลักขณา บุญนา
100. นางวันวิภา แพงแก้ว
101. นางสมจิตร นาค้าง
102. นายสมจิตร พิลารัตน์
103. นายกานต์ สุวรรณพันธ์
104. นายวีระเกียติ วายุทัศน์
105. นายยุทธนา บุศเนตร
106. นางสมมาตร อาจวิชัย
107. นางสาวพัชรินทร์ ...
108. นายพุทธา กลางประพันธ์
109. นางมยุรี อึงตระกูล
110. นายสุรเดช อัครราช
111. นางศิริพร เศษแสงศรี
112. น.ส.จินห์จุฑาพัท อุ่มสาพล
113. นายชาคริต นาควิเชียร
114. นางบัวพันธ์ กอดแก้ว
115. นายอดุลย์ ศิริมันต์
116. นางธงชัย โสดา

แทน หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานังานเขตพืนที่มัธยมศึกษา เขต 22
แทน ผู้อานวยการสานังานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา
แทน ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยฯ
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดมุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
ผู้อานวยการแจวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.การท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร
รองประธาน ก.ธ.จ.มุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร
หัวหน้าด่านป่าไม้มุกดาหาร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร

๔
117. นายศรายุทธ เขมะลักษณ์
118. นางธงชัย โสดา
119. นางสาวเยาวลักษณ์ ตังประกิจ
120. นายวีระพงษ์ ศัมปชัญญานนท์

ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
นายกสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
แทน ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. ผู้อานวยการสานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
2. ผอ.สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดมุกดาหาร
3. ผกก.อก.ภ.จว.มห.
4. ผกก สภ.หว้านใหญ่
5. โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
6. นายสถานีเดินรถจังหวัดมุกดาหาร
7. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
8. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
9. ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
10. ผอ.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
11. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
12. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
13. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ มุกดาหาร
14. หัวหน้าภาคบริการโลหิตที่ 7 อุบลราชธานี
15. ผอ. คปภ.จ.มห
16. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
17. หัวหน้าด่านตรวจประมงจังหวัดมุกดาหาร
18. หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
19. หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
20. ผอ.กสทช. เขต 25
21. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มนาฯ
22. หน.อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
23. หน.อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
24. หน.อุทยานแห่งชาติภูผายล
25. ผอ.สานักบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
26. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มนาฯ
27. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
28. นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
29. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
30. ผจก. ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ.มห.

๕
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางบุญญสรณ์ บุญโสม
2. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร
3. นายทวีศักดิ์ ป้องศรี
4. ว่าที่ ร.ต.ลา ปลูกเพชร์

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ ฯ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร
5. นางวาโย ตึกประโคน
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
6. นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
7. นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

พิธีการก่อนการประชุม
(1) พิ ธี ม อบเกี ย รติ บั ต รกิ จ กรรมคั ด เลื อ กเด็ ก เพื่ อ เข้ า รั บ ประกาศเกี ย รติ คุ ณ

“วัฒนธรรมวินิต” ประจาปี ๒๕๖๔ และการประกวดวาดภาพระบายสี ตาม
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รักสามัคคี ปลูกจิตสานึกและค่านิยม
อันดีงาม จังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารได้จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจาปี ๒๕๖๔ จานวน ๒ กิจกรรม ดังนี ๑. กิจกรรมคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศ
เกี ย รติ คุ ณ “วั ฒ นธรรมวิ นิ ต ” เนื่ อ งในงานวั น เด็ ก แห่ ง ชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔
จากกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนเด็กให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม และมีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิต ตลอดจนเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่นได้ มีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ
“วั ฒนธรรมวิ นิ ต ” เนื่ องในงานวั นเด็ กแห่ งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔ จ านวน ๑ คน
การประกวดวาดภาพระบายสี อายุ ไ ม่ เ กิ น ๑๕ ปี ในหั ว ข้ อ “เด็ ก ไทยวิ ถี ใ หม่
รวมไทยรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ” เพื่อปลู กจิตส านึกให้เด็กและเยาวชน
ส่งเสริมความรู้รักสามัคคี และค่านิยมอันดีงาม มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ๒๐ คน
และได้รับรางวัล ๖ คน เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้แก่เด็กและเยาวชน ขอเรียนเชิญ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกและผู้ที่ได้รับ
รางวั ล ดั งนี ผู้ ได้ รั บการคั ดเลื อกเพื่ อเข้ ารั บประกาศเกี ยรติ คุ ณ “วั ฒนธรรมวิ นิ ต ”
เนื่ องในงานวันเด็ กแห่ งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔ ได้ แก่ เด็ กหญิ งพั ชราภรณ์ ทาศรี ภู
นั ก เรี ย นโรงเรีย นบ้ านชะโนด ๒ อาเภอดงหลวง จัง หวั ดมุ กดาหาร การประกวด
วาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”
จานวน ๖ รางวัล ดังนี รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงชลดา แสนศรี โรงเรียนดอนตาลวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เด็กหญิงศศินา สกุลไทย โรงเรียนดอนตาลวิทยา รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ เด็กหญิงณัฐธิชา โมระชาติ โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ รางวัลชมเชย
จ านวน ๓ รางวั ล ได้ แ ก่ เด็ ก ชายธี ร์ ธ วั ช โนรี โรงเรี ย นดอนตาลวิ ท ยา
เด็กหญิงปรางปรียา ประทุมมัง โรงเรียนดอนตาลวิทยา และเด็กหญิงฐิติรัตน์ แสนศรี
โรงเรียนดอนตาลวิทยา

๖
เริ่มประชุมเวลา เวลา 09.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประธานการประชุมกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.๑ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร

(1) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายไปดารงจาแหน่งจังหวัดอื่น จานวน 2 คน
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่
1 นายณัฐพล แป้นนอก
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
2 นายวิชัย พลอยกลม
ผู้ อานวยการแขวงทางหลวงชนบท ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบท
มุกดาหาร
ชัยภูมิ
(2) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 5 คน
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่
1

นางวิไล ยูฮันเซ่น

2
3
4

นายพิภพ เพียวิเศษ
นางสาวกุหลาบ สุนนท์
นายวีรเดช พลสวัสดิ์

5

นางสาวเยาวลักษณ์ ทองทวี

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
รก. หน.สนจ.

มติที่ประชุม

นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ
สานักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี
จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี

สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร

นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิม
ศู น ย์ ห ม่ อ นไหมเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ พระเกียรติฯ มุกดาหาร
อุบลราชธานี

๑.2 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2564
รายงานการประชุ ม มี จ านวน 17 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 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2564

๗
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) การดาเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
แทนปลัดจังหวัด
การดาเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันมีรายละเอียดดังนี
คณะทางาน
รายละเอียดการดาเนินงาน
1. ด้านที่อยู่อาศัย
1) ชุดปฏิบัติการประจาตาบลพิจารณา กลุ่นกรอง ประชาชนเป้าหมายในพืนที่อาเภอ
(ทปค.จ.มห.)
ต่า งๆ และจั ดท าประมาณการงบประมาณส าหรับ การปรั บ ปรุง ซ่ อ มแซมและ
ก่อ สร้ างที่อ ยู่อ าศั ยให้ ป ระชาชนผู้ ย ากไร้ ผู้ ด้อ ยโอกาส โดยมีเ ป้า หมายในการ
ดาเนินการ ดังนี
(1) ก่อสร้างบ้านเรือน จานวน 30 หลัง งบประมาณ 3,700,000 บาท
(2) ก่อสร้างบ้านพักนักเรียน (รร.ดงหลวงวิทยา) งบประมาณ 683,000 บาท
(3) ปรับปรุงซ่อมแซม จานวน 22 หลัง งบประมาณ 974,630 บาท
2) จังหวัดกาหนดประชุมคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณามอบหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบ ในวันทจันทร์ที่ 22 ก.พ. 2564
2. ด้านภัยแล้ง อุทกภัย
คณะทางานได้พิจารณา กลั่นกรอง แผนงานโครงการแล้ว จานวน 7 หน่วยงาน
(สนง.ปภ.จ.มห.)
87 โครงการ งบประมาณ 211,572,800 บาท ประกอบด้วย
๑) สนง.ปฏิรูปที่ดินฯ 1 โครงการ งบประมาณ 44,500,000 บาท
๒) สนง.พลังงานจังหวัดฯ 9 โครงการ งบประมาณ 4,410,000 บาท
๓) สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ 1 โครงการ งบประมาณ 102,619,000 บาท
4) สนง.ปภ.จ.มุกดาหาร 3 โครงการ งบประมาณ 21,841,600 บาท
5) อ.หว้านใหญ่ 61 โครงการ งบประมาณ 27,044,634 บาท
6) อ.หนองสูง 10 โครงการ งบประมาณ 4,272,400 บาท
7) อ. คาชะอี 2 โครงการ งบประมาณ 6,916,300 บาท
- ส่งแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (ด้านภัยแล้ง อุทกภัย)
ให้ คณะกรรมการอนุ กรรมการทรั พยากรนาจั งหวัดมุ กดาหาร พิ จารณาจัดการประชุ ม
คณะกรรมการอนุกรรมการทรัพยากรนาจังหวัดมุกดาหารให้ความเห็นชอบต่อไป 9 มี.ค. 64
3. ด้านโครงสร้างพืนฐาน
(สนง.จ.มห.)

คณะทางานได้พิจารณา กลั่นกรอง แผนงานโครงการแล้ว จานวน 10 หน่วยงาน
350 โครงการ งบประมาณรวม 361,038,208 บาท ประกอบด้วย
๑) สนง.โยธาธิการและผังเมืองฯ 7 โครงการ งบประมาณ 85,000,000 บาท
๒) อ.เมืองมุกดาหาร 22 โครงการ งบประมาณ 19,928,700 บาท
๓) อ.คาชะอี 64 โครงการ งบประมาณ 61,238,800 บาท
๔) อ.หว้านใหญ่ 13 โครงการ งบประมาณ 4,818,600 บาท
๕) อ.ดอนตาล ๒ โครงการ งบประมาณ 990,000 บาท
๖) อ.นิคมคาสร้อย 55 โครงการ งบประมาณ 77,301,000 บาท
๗) อ.หนองสูง 82 โครงการ งบประมาณ 45,807,708 บาท
๘) อ.ดงหลวง 75 โครงการ งบประมาณ 41,573,700 บาท
๙) เทศบาลตาบลกกตูม 8 โครงการ งบประมาณ 9,723,700 บาท
๑๐) อบต.ป่งขามดงหมู 22 โครงการ งบประมาณ 14,656,000 บาท

๘
4. ด้านสวัสดิการรัฐและอื่นๆ
(สนง.พมจ.มห.)

มติที่ประชุม
แทน ผอ.กกต.

มติที่ประชุม

คณะทางานได้พิจารณา กลั่นกรอง แผนงานโครงการแล้ว จานวน 2 หน่วยงาน
2 โครงการ งบประมาณรวม 9,448,000 บาท ประกอบด้วย
๑) สนง.อุตสาหกรรมฯ 1 โครงการ งบประมาณ 8,200,000 บาท
(โครงการส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยใช้เทคโนโลยีการเกษตรโดยการใช้เครื่องตัดอ้อย)
๒) สนง.สาธารณสุขฯ 1 โครงการ งบประมาณ 1,248,000 บาท
(โครงการเข้าถึงบริการของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง)

รับทราบ
(2) การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 25 แห่ง จังหวัด
มุกดาหาร (เฉพาะเทศบาล) (สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร)
แผนการปฏิบัติงานการเลือกตังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 25 แห่ง
จังหวัดมุกดาหาร เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2564 (รายชื่อเทศบาลตามอกสารแนบ
ท้า ย) สรุ ป ผลการปฏิบั ติง านเดือ นกุม ภาพัน ธ์ 2564 วัน ที่ ๑ ก.พ. ๖๔ กกต. ประกาศ
กาหนดให้มีการเลือกตังเทศบาล วันที่ 8 – 12 ก.พ. 64 เปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตัง
นายกเทศมนตรี แ ละสมาชิ ก สภาเทศบาล 25 แห่ ง โดยสรุ ป ผลการสมั ค รรั บ เลื อ กตั ง
รวมทังสิน 693 คน ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี รวมจานวน 63 ราย สมาชิกสภา
เทศบาล รวมจานวน 630 ราย วันที่ 19 ก.พ. 64 เป็นวันสุดท้ายที่ ผอ.กต.เทศบาล
25 แห่ ง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ มีสิ ทธิสมัครรับเลือกตัง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาล เรียบร้อย วันที่ 25 ก.พ. 64 เป็นวันสุดท้ายที่ นายทะเบียนอาเภอ/นายทะเบียน
ท้องถิ่นจัดทาร่างประกาศกาหนดหน่วยเลือกตังที่เลือกตัง ร่างประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตัง แผนการปฏิบัติงานเดือนมีนาคม 2564 วันที่ 2 มี.ค. 64 เป็นวันสุดท้ายที่ ผอ.กต.
เทศบาล 25 แห่ง ประกาศ กาหนดหน่วยเลือกตังที่เลือกตัง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลื อ กตั งวั น ที่ 7 มี . ค. 64 เป็ น วั น สุ ด ท้ า ยที่ ผอ.กต.เทศบาล 25 แห่ ง แต่ ง ตั ง กปน.
วันที่ 12 มี.ค. 64 เป็นวันสุดท้ายที่ นายทะเบียนอาเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น ส่งหนังสือ
แจ้งเจ้าบ้าน วันที่ 20 มี.ค. 64 เป็นวันสุดท้ายที่ผู้สมัครแต่งตังตัวแทนผู้สมัครประจาหน่วย
เลื อกตัง วัน ที่ 21 – 27 มี.ค. 64 ผู้ มีสิ ทธิเลื อกตังแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิ ทธิเลื อกตัง
วันที่ 26 มี.ค. 64 วันสุดท้าย อบรม กปน. (ทุกเทศบาล 25 แห่ง) วันที่ 27 มี.ค. 64
วันรับวัสดุ – อุปกรณ์ (ทุกเทศบาล 25 แห่ง) วันที่ 28 มี.ค. 64 วันเลือกตังวันที่ 29 มี.ค. – 4
เม.ย. 64 ผู้มีสิทธิเลือกตังแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิลือกตังการเลือกตังเทศบาล จังหวัด
มุกดาหาร ๒๕ แห่ง(ประกอบด้วย เทศบาลเมืองมุกดาหาร ๑ แห่ง เทศบาลตาบล ๒๔ แห่ง)
อาเภอเมืองมุกดาหาร ได้แก่ เทศบาลเมืองมุกดาหาร เทศบาลตาบลนาสีนวน เทศบาลตาบล
คาป่าหลาย เทศบาลตาบลคาอาฮวน เทศบาลตาบลดงมอน เทศบาลตาบลดงเย็น เทศบาล
ตาบลนา เทศบาลตาบลบางทรายใหญ่ เทศบาลตาบลผึ่งแดด เทศบาลตาบลมุกเทศบาลตาบล
โพนทราย อาเภอคาชะอี ได้แก่ เทศบาลตาบลคาชะอี อาเภอดงหลวง ได้แก่ เทศบาลตาบล
กกตูม เทศบาลตาบลดงหลวง เทศบาลตาบลหนองแคน อาเภอดอนตาล ได้แก่ เทศบาลตาบล
ดอนตาล เทศบาลตาบลดอนตาลผาสุก เทศบาลตาบลบ้านแก้ง อาเภอนิคมคาสร้อยได้แก่
เทศบาลตาบลนิคมคาสร้อย เทศบาลตาบลร่มเกล้า อาเภอหนองสูง ได้แก่ เทศบาลตาบล
บ้านเป้า เทศบาลตาบลภูวง เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหว้านใหญ่ ได้แก่ เทศบาล
ตาบลชะโนด เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
รับทราบ

๙
(3) มาตรการเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) (สานักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร)
ประกันสังคมจังหวัด
การลดเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 คณะกรรมการประกันสังคม
ที่ ป รึ ก ษา (ชุ ด ที่ 13) มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 9 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 เห็ น ชอบลดเงิ น สมทบของ
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบเดิม เป็นระยะเวลา 6 เดือน ดังนี
ทางเลือกที่ 1 จานวนเงินที่จ่ายต่อเดือน (เดิม) 70 บาท จานวนเงินที่จ่ายต่อเดือน (ใหม่) 42
บาท ทางเลือกที่ 2 จานวนเงินที่จ่ายต่อเดือน (เดิม) 100 บาท จานวนเงินที่จ่ายต่อเดือน
(ใหม่) 60 บาท ทางเลือกที่ 3 จานวนเงินที่จ่ายต่อเดือน (เดิม) 300บาท จานวนเงินที่จ่าย
ต่อเดือ น (ใหม่) 180 บาท เพิ่ มสิ ทธิ ประโยชน์ของผู้ ประกันตนตามมาตรา 40 พระราช
กฤษฎีกา กาหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบของประโยชน์ทดแทนตลอดจน
หลั กเกณฑ์และเงื่อ นไขแห่ งสิ ทธิ ในการรับประโยชน์ทดแทนของบุค คล ซึ่ง รับสมั ครเป็ น
ผู้ประกันตน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ใชั บังคับตังแต่วัน
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป โดยมีการแก้ไขเพิ่มอัตราเงินค่าทาศพ
และเงินสงเคราะห์กรณีตาย ดังนี ทางเลือกที่ 1 และ ทางเลือกที่ 2 ค่าทาศพเดิม 20,000 บาท
ใหม่ 25,000 บาท เงินสงเคราะห์กรณีตาย เดิม 30,000 บาท ใหม่ 8,000 บาท ทางเลือก
ที่ 3 ค่าทาศพเดิม 40,000 บาท ใหม่ 50,000 บาท เงินสงเคราะห์กรณีตายไม่คุ้มครอง
โครงการ ม.33 เรารั ก กั น เพื่ อ เป็ น การช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาแบ่ ง เบาภาระค่ า ครองชี พ
ของผู้ ป ระกั น ตนมาตรา 33 ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด -19
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 15 กุ มภาพั นธ์ 2564 เห็ น ชอบโครงการ ม33เรารั ก กั น
โดยรั ฐ บาลจะจ่ ายเยี ย วยาผู้ ได้ รับสิ ทธิ คนละ 4,000 บาท ผ่ าน Application “เป๋า ตัง ”
ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ www.ม33เรารักกัน.com ได้ตังแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์
ถึง 7 มีนาคม 2564 นี คุณสมบัติผู้ประกันตนที่มีสิทธิ คือ มีสัญชาติไทย เป็นผู้ประกันตน
มาตรา 33 ต้องไม่มีบัตรสวัส ดิการแห่ งรัฐ และไม่ได้รับสิ ทธิโ ครงการเราชนะไม่มีเงินฝาก
ในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 การขึนทะเบียน
แรงงานต่างด้าว เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เห็นชอบการผ่อน
ผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักร และทางาน
อย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ โดยให้การผ่อนผันแก่คนต่างด้าว 3 กลุ่ม คือ คนต่างด้าว
ที่มีนายจ้าง/สถานประกอบการ ประสงค์จ้างงาน คนต่างด้าวที่ไม่ได้ทางาน ผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของ
คนต่างด้าวดังกล่าวที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี อยู่ในราชอาณาจักรและทางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เป็นกรณีพิเศษในส่วนของสานักงานประกันสังคม จะดาเนินการขึนทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้เป็นไป
ตามประกาศสานักงานประกันสังคม เรื่อง การดาเนินการขึนทะเบียนแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 และประกาศสานักงานประกันสังคม เรื่อง การดาเนินการขึนทะเบียน
แรงงานต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561 โดยให้คนต่างด้าวที่ได้รับการ
ผ่ อนผั นให้ อยู่ ในประเทศไทยเป็ นการชั่ วคราวตามมติ คณะรั ฐมนตรี ที่ เป็ นลู กจ้ างของนายจ้ าง
ซึ่ งอยู่ ภ ายใต้ บั งคั บ ตามพระราชบั ญญั ติ ประกั นสั งคม พ.ศ. 2563 และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม
และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 โดยใช้เอกสารบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
ที่มีใบอนุญาตทางานอยู่ด้านหลังของบัตรให้นายจ้างแจ้งคนต่างด้าวขึนทะเบียนเป็นลูกจ้างภายใน
30 วัน นับแต่วันที่มีเอกสารครบถ้วน
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ

๑๐

คลังจังหวัด

ไตรมาสที่
1
2
3
4

(4) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบกาหนดเป้าหมาย
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสนับสนุนการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสังคมภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา
2019 โดยกาหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณฯ เป็นรายไตรมาส ดังนี
ภาพรวม
งบประจา
ลงทุน
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)
32
36
20
54
57
45
77
80
65
100
100
100
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตังแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
งบภาพรวมทั้งจังหัด
ภาพรวม
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
งบจังหวัด
ภาพรวม
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ
ภาพรวม
รายจ่ายลงทุน

เงินรับโอนจัดสรร

ก่อหนี้
(PO+เบิกจ่าย)

เบิกจ่าย
จานวนเงิน
(ร้อยละ)

ลาดับ
เบิกจ่าย

681.929
1,526.625
2,208.554

484.771
622.226
1,106.997

478.238
160.335
638.573

70.13
10.50
28.91

72
35
59

36.905
135.524
172.429

5.405
9.790
15.195

5.397
5.397

14.62
3.13

26
70
32

280.461
280.461

0.543
0.543

0.543
0.543

0.19
0.19

หน่วย : ล้านบาท
ประเภท

เงินรับโอนจัดสรร

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

ก่อหนี้
(PO+เบิกจ่าย)

เบิกจ่าย
จานวนเงิน
(ร้อยละ)

ลาดับ
เบิกจ่าย

57.817
57.817

57.817
57.817

40.20
31.34

34
20
62

68.297
68.297

68.297
68.297

55.57
47.57

3
185
36

๑๑
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
(หน่วย : ล้านบาท)
ประเภท
ภาพรวม
ปี พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม

งบประมาณ
596.892
596.892

เบิกจ่าย
จานวนเงิน
337.766
337.766

ร้อยละ
56.59
56.59

รับทราบ
๓.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
- ไม่มี

คลังจังหวัด

๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)
(1) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนมกราคม 2564
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
“ในเดื อนมกราคม2564 เครื่องชีภาวะเศรษฐกิ จการคลั งจังหวัดมุกดาหาร บ่ งชี ว่ า
เศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารมีสัญญาณขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนซึ่งเป็นผล
มาจากการขยายตัว ของเศรษฐกิจด้านอุปทาน (เศรษฐกิจด้านการผลิ ต) และด้านอุปสงค์
(เศรษฐกิ จ ด้ า นการใช้ จ่ า ย)จากการขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ ภาคเกษตรกรรม การบริ โภค
ภาคเอกชนการลงทุนภาคเอกชนการใช้จ่ายภาครัฐและ การค้าชายแดนส่วนภาคอุตสาหกรรม
และภาคการบริการหดตัว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)สาหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัดอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและการจ้างงานหด
ตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน”เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต)พบว่าภาพรวมมี
สัญญาณขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนสะท้อนจากการผลิตภาคเกษตรกรรม
ขยายตัว โดยดัชนี ผลผลิตภาคเกษตรกรรม (API) ขยายตัวที่ร้อยละ 91.17เมื่อเทียบกับเดือ น
เดียวกันของปีก่อน พิจารณาจากปริมาณผลผลิตยางพาราและโคเนือ ขยายตัว ตามพืนที่เก็บ
เกี่ยวผลผลิตที่เพิ่มขึนภาคอุตสาหกรรมหดตัวโดยดัชนีผลผลิต ภาคอุตสาหกรรม (IPI) หดตัวที่
ร้อยละ-34.41เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน พิจารณาจากการหดตัวของจานวน
โรงงานในภาคอุ ต สาหกรรมการผลิ ต จ านวนทุ น จดทะเบี ย นของอุ ต สาหกรรมการผลิ ต
และปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมที่ลดลงส่วนภาคการบริการหดตัว โดยดัชนีผลผลิต
ภาคการบริการ (SI) หดตัวที่ร้อยละ -51.73 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่ อนเนื่องจาก
ได้ รั บ ผลกระทบจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื อไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) ระลอกใหม่ส่งผลให้จานวนนักท่องเที่ยวผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองจานวนผู้เยี่ยม
เยือนจังหวัดมุกดาหารรายได้จากการท่องเที่ยวและภาษีการขายส่งขายปลีกฯลดลง เศรษฐกิจ
ด้านอุป สงค์(การใช้จ่ าย)พบว่า มีสั ญญาณขยายตัว เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
เป็นผลมาจากดัชนีการบริโภคภาคเอกชน (Cp Index)ขยายตัว ร้อยละ 51.86เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน พิจารณาจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้ และการจดทะเบี ยนใหม่
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่งที่เพิ่มขึนดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (Ip Index) ขยายตัว
ร้อยละ 9.88เมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกันของปีก่อนเป็นผลมาจากการขยายตัวของพืนที่ขออ
นุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลเมือง และสินเชื่อเพื่อการลงทุนดัชนีการค้าชายแดน(X-M Index)
ขยายตัวร้อยละ 49.21เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนโดยมูลค่า ส่งออก ขยายตัว ร้อย
ละ 71.92โดยสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าสูงสุด3 ลาดับแรก คือ(1) เครื่องประมวลผลหรือหน่วย
เก็บข้อมูล(2) ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนาที่คล้ายกันและ (3)วงจรพิมพ์ตามลาดับ

๑๒

มติที่ประชุม

ส่วนสินค้านาเข้าชะลอตัว ร้อยละ 33.02 โดยสินค้านาเข้าที่มีมูลค่าสูงสุด3 ลาดับแรก คือ
(1)เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องโทรศัพท์ อุปกรณ์โทรศัพท์ โทรคมนาคม(2)เครื่องประมวลผล
หรื อหน่ว ยเก็บข้อมูลและ (3) อุปกรณ์หน่วยเก็บความจาแบบไม่ลบเลื อนดัชนีการใช้จ่าย
ภาครัฐ (G Index) ขยายตัวร้อยละ 9.51จากการเบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุน ขยายตัวร้อยละ
90.65 ส่ ว นรายจ่ า ยงบประจ าที่ ช ะลอตั ว ร้ อ ยละ 3.41เนื่ อ งจากการด าเนิ น การ
ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดด้านรายได้เกษตรกร
ในจั งหวัด มุก ดาหารพบว่ าในเดื อนมกราคม2564ดัช นีร ายได้เ กษตรกรขยายตัว ร้อ ยละ
121.35เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของดัชนีผลผลิต
ภาคเกษตรกรรม ขยายตัวร้อยละ 91.17จากปริมาณผลผลิตของสินค้าภาคเกษตรที่เพิ่มขึน
ได้แก่ยางพารา และโคเนือเป็นสาคัญด้านการเงินพบว่าปริมาณสินเชื่อรวมสูงกว่าปริมาณเงิน
ฝากรวม ซึ่งปริมาณเงินฝากรวมขยายตัวร้อยละ 18.24เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
สาหรั บปริมาณสิน เชื่อรวมขยายตัว ร้อยละ10.45 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
จากการปล่ อ ยสิ น เชื่ อ เพื่ อ ลู ก ค้ า ภาคธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ ส าหรั บ กิ จ การเอสเอ็ ม อี แ ละสิ น เชื่ อ
เพื่อกองทุนพัฒ นาเอสเอ็มอีประชารัฐ ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ(Stability)พบว่า ดัชนีราคา
ผู้บริ โภคทั่วไปอยู่ ที่ระดับ 99.79หดตัวร้อยละ-2.91เมื่ อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
ซึ่งเป็นการหดตัวของดัชนีราคาสินค้าหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มสาหรับการจ้างงาน
ในเดือนมกราคม 2564หดตัวร้อยละ -8.18เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนด้า นการ
คลังพบว่าในเดือนมกราคม 2564 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมมีจานวน 784.36
ล้านบาทขยายตัวร้อยละ12.48 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนเป็นผลมาจากการ
เบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุน ขยายตัว ร้อยละ90.65 และรายจ่ายงบประจา ชะลอ ตัวร้อยละ
3.41 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ทังนี ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายงบประจา มีจานวน
646.25 ล้ านบาท โดยหน่ วยงานที่ มี การเบิ กจ่ ายรายจ่ ายงบประจ าสู งสุ ด 3 อั นดั บแรก
คื อ (1) สนง.คณะกรรมการการศึ ก ษาขั นพื นฐาน (2) เทศบาลเมื อ งมุ ก ดาหาร
และ (3) ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร สาหรับการเบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุนมีจานวน
138.11 ล้ านบาทซึ่งหน่ว ยงานที่มีการเบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุนสูงสุ ดคือ (1) โครงการ
ชลประทานมุกดาหาร (2)แขวงทางหลวงชนบท และ (3) สานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น สาหรับผลการจัดเก็บรายได้จัดเก็บได้ทังสิน548.62ล้านบาทขยายตัวร้อยละ45.90
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากหน่วยจัดเก็บรายได้โดยเฉพาะสรรพากรพืนที่
มุกดาหาร สรรพสามิตพืนที่มุกดาหาร ด่านศุลกากรมุกดาหาร และธนารักษ์พืนที่มุกดาหาร
จัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึนสาหรับดุลงบประมาณในเดือนมกราคม 2564 ขาดดุลงบประมาณ
จานวน 235.74ล้านบาท พิจารณาจากการจัดเก็บรายได้ต่ากว่ารายจ่ายเงินงบประมาณรวม
หมายเหตุ : ประมาณการรายได้มีเฉพาะหน่วยงาน สรรพากรพืนที่มุกดาหาร สรรพสามิต
พืนที่มุกดาหารและด่านศุลกากรมุกดาหาร
รับทราบ

๑๓
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ผอ.กทท.

(2) โครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
(สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร)
จั ง หวั ด มุ ก ดาหารได้ จั ด ท าโครงการมุ กดาหารบ้ านสวย เมื องสะอาดประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2564- 2565 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ในการปรับปรุงแก้ไขสภาพสิ่งแวดล้อม สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สาคัญๆ สถานที่บริเวณ
อาคารบ้านเรือน สถานที่ราชการต่างๆ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม
รวมทังการจัดระเบียบสายไฟฟ้า และสายสื่อสารต่างๆ และได้แต่งตังคณะกรรมการบริหาร
จัดการโครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาดประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2564- 2565
โดยมีเป้าหมาย ดาเนินการการบริหารจัดการมูลฝอยการบริหารจัดการขยะตามมาตรการ
จังหวัดสะอาด โดยการมีส่วนร่วมดาเนินการตังแต่ระดับบุคคล ครัวเรือน องค์กร การจัดทาถัง
ขยะอินทรี ย์ การคัดแยกขยะมูลฝอย และการดาเนินการจัดการขยะตังแต่ต้นทางกลางทาง
และปลายทางการดาเนินการมุกดาหารบ้านสวยรณรงค์ให้ประชาชนดูแลบริเวณหน้าบ้าน
ของตนเองให้มีความสะอาด สวยงามการปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับการปลูกผัก สวนครัว
ในบริเวณบ้าน การดาเนินการมุกดาหารเมืองสะอาดการรณรงค์ไม่ให้มีการลักลอบนาขยะทิง
ตามสองฝั่ งทางถนนสายหลั ก สายรอง การจั ดกิจกรรมรณรงค์การจัดเก็บขยะมูลฝอย การ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาบ้านเมืองให้สะอาดสวยงาม การจัดระเบียบสายสื่อสารที่เดิน
ตามตามเสาไฟฟ้า ตรวจสอบและปรับปรุงการเดิ นสายไฟฟ้า และสายสื่อสาร ให้มีความ
ปลอดภัย และให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม การจัดระเบียบจราจร ทางเท้า การจอดรถ
ในเทศบาล , ชุมชนเมือง การปฏิบัติตามกฎหมายจราจร (ไม่จอดรถในที่ห้ามจอด ไม่จอด
ซ้อนคัน ไม่วางสิ่งของหรือจอดรถในทางเท้า) ระยะเวลาดาเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2564
– 2565 มีการประเมินผลโครงการทุกระยะ6 เดือน มีเป้าหมายดาเนินการ อาคารสถานที่
ภาครัฐและเอกชน ถนนสายหลักถนนสายรอง ที่อยู่ ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล
เสาไฟฟ้า และบ้านเรือนของประชาชนทุกคนในจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ
(3) กิจกรรม ก้าวปันสุข วิ่งปันบ้าน จังหวัดมุกดาหาร ประจาปี 2564 (สานักงาน
การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร)
ด้ว ยจังหวัดมุกดาหาร โดยสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหารร่ว มกับ
สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร และทุกภาคส่วนของจังหวัดมุกดาหาร
ได้กาหนดให้มีกิจกรรมตามแนวคิดในการระดมทุนในการจัดสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในจังหวัด
มุกดาหาร ให้ได้มีสถานที่พักอาศัยที่มั่นคง ถาวร ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยปัจจุบัน
ในจังหวัดมุกดาหาร ยังมีกลุ่มคน ผู้ยากไร้และผู้พิการที่ไม่มีบ้านเรือนเป็นของตนเอง และได้
พิจารณาให้มีการจัดกิจกรรมการวิ่ง ซึ่งถือเป็นกิจกรรมการออกกาลังกายที่กาลังได้รับความ
นิยม อีกทัง ยังสามารถส่งเสริมสุขภาพได้เป็นอย่างดี โดยได้มีการบูรณาการกับกิจกรรมการ
กุศลดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนในการจัดหารายได้เพื่อก่อสร้างบ้านให้กับผู้
ยากไร้ในจังหวัดมุกดาหาร อีกทังเพื่อกระตุ้นให้เยาวชน ประชาชนหันมาออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพโดยกิจกรรมการวิ่ง และเพื่อสร้างจิตสานึกให้ชาวมุกดาหารและผู้ มีจิตศรัทธา ได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศล การแบ่งปันเพื่อผู้ยากไร้ โดยกาหนดจัดกิจกรรม ในวันอาทิตย์
ที่ 21 มีนาคม 2564 ปล่อยตัว ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมีรายละเอียดดังนี
ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร อัตราค่าสมัคร 599 บาท ผู้สมัครจะได้รับเสือ
พร้อมเหรียญที่ระลึ ก ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร อัตราค่าสมัคร 499

๑๔
บาท ผู้สมัครจะได้รับเสือ พร้อมเหรียญที่ระลึก ประเภทฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร อัตรา
ค่าสมัคร 399 บาท ผู้สมัครจะได้รับเสือ พร้อมเหรียญที่ระลึก ประเภท VIP (ลงระยะใดก็ได้)
อัตราค่าสมัคร 999 บาท ผู้สมัครจะได้รับเสือ กระเป๋า พร้อมเหรียญที่ระลึกเริ่มรับสมัคร
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2564 สนใจสมัครได้ที่เพจเฟสบุ๊ก “ก้าวปัน
สุข วิ่งปันบ้าน” หรือทาง ลิงค์สมัครวิ่งการกุศล"ก้าวปันสุข วิ่งปันบ้าน"(running)
รับทราบ

มติที่ประชุม

วัฒนธรรมจังหวัด

มติที่ประชุม
ประธาน

(4) โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดมุกดาหาร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
วิ ถี ชี วิ ต ดั งเดิ ม ของสั ง คมไทยในอดี ต พุ ท ธศาสนิ ก ชนพากั น ไปวั ด เพื่ อ ท าบุ ญ
ตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ สมาทานศีล (รับศีล) ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิต
ภาวนา สังคมไทยจึงมีพระพุทธศาสนาเป็นหลัก ยึดเหนี่ยวจิตใจ เพราะศาสนาเป็นเรื่องของ
จิตใจ เป็นเรื่องของศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม การเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
เป็นเรื่องที่พึงปฏิบัติและไม่ใช่เรื่องไกลตัวสาหรับพุทธศาสนิกชน วันธรรมสวนะหรือวันพระ
เป็ น วันกาหนดประชุมฟังธรรมเป็นประเพณีนิยมของพุทธบริษัทที่ได้ปฏิบัติสื บเนื่องกัน
มาแล้ ว แต่ ค รั งพุ ท ธกาล โดยถื อ ว่ า การฟั ง ธรรมตามเวลาที่ ก าหนดไว้ ย่ อ มก่ อ ให้ เ กิ ด
สติปัญญาและสิริมงคลแก่ผู้ฟัง กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พิจารณาว่า เพื่อเป็น
แบบอย่ า งที่ ดี ใ ห้ แ ก่ พุ ท ธศาสนิ ก ชนทั่ ว ไป เป็ น การเสริ ม สร้ า งศี ล ธรรม คุ ณ ธรรม
และจริย ธรรมเพื่อเป็นการขับเคลื่ อนสั งคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ด้ว ยการบ่มเพาะ
ปลุกจิตสานึกรักหวงแหน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชาติ กระตุ้นเดือนให้พุทธศาสนิกชน
ยึ ด มั่ น ในหลั ก พระพุ ท ธศาสนา และเพื่ อ เป็น การฟื้ น ฟู ป ระเพณี การเข้ า วั ด ปฏิ บั ติ ธ รรม
ในวั น ธรรมสวนะให้ ก ลั บ คื น สู่ สั ง คมไทย ให้ สั ง คมไทยเป็ น สั ง คมแห่ ง คุ ณ ธรรมสื บ ไ ป
จึงขอความร่วมมือจังหวัดมุกดาหาร โดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการ
เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะขึน ระยะเวลาดาเนินการและสถานที่จัดกิจกรรม ครังที่ 1
วั น ศุ ก ร์ ที่ 2๖ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖4 บู ร ณาการร่ ว มกั บ โครงการจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
พระพุ ท ธศาสนา เนื่ อ งในเทศกาลวั น มาฆบู ช า พุ ท ธศั ก ราช 2564 ณ วั ด คามวาสี
ตาบลหนองแวง อาเภอนิคมคาสร้อย ครังที่ 2 วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 ณ วัดบรรพต
คีรี (ภูจ้อก้อ) ตาบลหนองสูงใต้ อาเภอหนองสูง ครังที่ 3 วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564
ณ วัดศรี มงคลเหนื อ ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร เชิญชวนข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไปร่วมปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ
รับทราบ

๓.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) สรุปมติคณะรัฐมนตรีประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(2) ผลการด าเนิ น งานธนาคารขยะรี ไ ซเคิ ล ศาลากลางจั ง หวั ด มุ กดาหารประจ าเดื อ น
มกราคม 2564 (สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร)
(3) การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา
ประจาปี ๒๕๖๔ (สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร)
(4) ผ้าป่าเพื่อการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย (วิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย)
(5) สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ข้อมูลเดือนมกราคม 2564 (สานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)

๑๕

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
รก.หน.สนจ.

วัน/เดือน/ปี
1 ก.พ. 2564
10 มี.ค. 2564

(6) รายงานผลการดาเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 จังหวัดมุกดาหาร
ประจาเดือน ธันวาคม 2563 – มกราคม 2564 (สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร)
(7) ผลการลงทะเบียนยื่นบัญชีรายชื่อ (Name List) หรือแบบแจ้งข้อมูลคนต่างด้าวตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 (สานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร)
(8) สรุปแผนการรับบริจาคโลหิต (กรณีพิเศษ) เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ประจาปี
2564 (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
จังหวัดได้ประชุมคณะทางานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) จังหวัดมุกดาหาร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ครังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ
ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชัน 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ได้ชีแจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) จังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปสาระสาคัญ ดังนี
ปฏิทินการดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) จังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด/การดาเนินการ
Admin จังหวัด ลงทะเบียนและเปิดใช้งานรหัสผ่านในระบบ ITAS

จังหวัดแจ้งให้หน่วยงานรายงานข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายในและผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกให้ จั งหวั ดทราบ (ส านั กงานจั งหวั ดมุ กดาหาร กลุ่ มงานบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล) เพื่อประมวลข้อมูลและกรอกในระบบ ITAS
15 มี.ค. 2564 Admin จังหวัด นาเข้าข้อมูลผู้ มีส่ วนได้เสี ยภายใน (IIT) และผู้ มีส่ วนได้เสี ย
ภายนอก (EIT) ในระบบ ITAS
25 มี.ค. 2564 จั งหวั ดแจ้ งหน่ ว ยงานประชาสั มพั นธ์ รายละเอี ยดการเข้ า ระบบ ITAS
แก่บุคลากรในหน่วยงาน (IIT) และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เพื่อให้เข้า
ระบบและประเมินด้วยตนเอง ตังแต่วันที่ 1 เม.ย. 2564 - 31 พ.ค. 2564
31 มี.ค. 2564 หน่วยงานรายงานข้อมูลตามแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT
ให้จังหวัดทราบ เพื่อประมวลข้อมูลและกรอกในระบบ ITAS
วันที่ มี.ค. - 30 หน่วยงานดาเนินการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแบบรายงานการเปิดเผย
เม.ย. 2564
ข้ อมู ลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment :
OIT) จังหวัดจะปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สานักงาน ปปช. กาหนด
ต่อไป
2 เม.ย. 2564 ประชุมคณะทางานฯ ครังที่ 2 เพื่อติดตามกลุ่มเป้าหมาย กรอกข้อมูลให้ครบ
ตามจานวนขันต่า
20 เม.ย. 2564 Admin จังหวัด นาเข้าข้อมูลตามแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT
ลงในระบบ ITAS และอนุมัติการตอบโดยผู้บริหารจังหวัด

สถานะ
ดาเนินการแล้ว

๑๖
วัน/เดือน/ปี
1 – 31 พ.ค.
2564
16 – 30 มิ . ย.
2564
1 - 31
ก.ค. 2564
30 ก.ย. 2564

มติที่ประชุม
รก. หน.สนจ.

มติที่ประชุม

รายละเอียด/การดาเนินการ

สถานะ

คณะที่ปรึกษาการประเมินฯ ตรวจและให้คะแนนตามแบบ OIT
คณะที่ปรึกษาการประเมินฯ ประมวลผลคะแนน วิเคราะห์ และให้ข้อเนอแนะ
สานักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการประเมิน
ประชุมคณะทางานฯ ครังที่ 3 เพื่อสรุปผลและถอดบทเรียนการดาเนินงาน
กาหนดจานวนกลุ่มเป้าหมาย (ขันต่า) ในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจานวนกลุ่มเป้าหมาย (ขันต่า) ใน
การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ทังนี ให้ จั ดส่ ง ที่ E-mail : mukdahanper@gmail.com ภายในวัน ที่ 10 มีนาคม
2564 เพื่อจังหวัดจะได้นาเข้าสู่ระบบ ITAS ต่อไป
เห็นชอบ
4.2 การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจาปี 2564 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
การสมัครขอรับรางวัลเลิศรั ฐ ประจาปี 2564จังหวัดมุกดาหาร ได้ดาเนินการสมัคร
ขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 สมบู ร ณ์ แ ล้ ว เมื่ อ วั น ที่ 1 กุ ม ภาพั น ธ์
2564 ซึง่ ขณะนี อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาจากผู้ตรวจประเมินของสานักงาน ก.พ.ร. จั ง หวั ด
มุกดาหาร ได้ดาเนิ น การสมัครขอรับ รางวัล คุณภาพการบริห ารจัดการภาครัฐ รายหมวด
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ สมบูรณ์แล้ว เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งขณะนี
อยู่ ร ะหว่างรอผลพิจ ารณาจากผู้ ตรวจประเมิ นของส านักงาน ก.พ.ร.จังหวัดมุกดาหาร ได้
ดาเนินการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผล
ประชาชนมีส่วนร่วม ชื่อผลงาน “มุกดาหารร่วมใจ ลดอุบัติภัยทางถนน” โดยศูนย์อานวยการ
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมุกดาหาร (ศปถ.จังหวัด) เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งสานักงาน ก.พ.ร.
กาหนดส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ผลพิจารณาเป็นประการ
ใดจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป
เห็นชอบ

๑๗
ระเบียบวาระที่ 5
ที่
1

2
3

เรื่องอื่นๆ
5.1 ปฏิทินงานสาคัญ ประจาเดือนมีนาคม 2564
วัน/เดือน/ปี
ชื่องาน
สถานที่
วันอังคารที่ 2
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องใน หอประชุม 250 ปี
มีนาคม 2564 วั น มาตรฐานฝี มื อ แรงงานแห่ ง ชาติ มุกดาหาร อาเภอ
ประจาปี 2564
เมืองมุกดาหาร
การแต่งกาย: เครื่องแบบ
ปกติขาว
วันที่ 5 – 13
งานกาชาดและงานของดี จั ง หวั ด สนามหน้าศาลากลาง
มีนาคม 2564 มุกดาหาร ประจาปี 2564
จังหวัดมุกดาหาร
วันพุธที่ 31 มีนาคม พิ ธี ถวายราชสั กการะ “วั นที่ ระลึ ก หอประชุม 250 ปี
2564
พระบาทสมเด็ จพระนั่ งเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว มุกดาหาร อาเภอ
เวลา 09.00 น. พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และการจัดงาน
เมืองมุกดาหาร
“วันข้าราชการพลเรือน” ประจาปี ๒๕๖4 การแต่งกาย: เครื่องแบบ
ปกติขาว

หน่วยงาน
สานักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานมุกดาหาร

ที่ทาการปกครองจังหวัด
มุกดาหาร
สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร

มติที่ประชุม

รับทราบ

มติที่ประชุม

5.2 กาหนดการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด
มุ ก ดาหาร ครั้ งที่ 3 /๒๕64 ในวั นอั ง คารที่ 30 มี น าคม 2564 เวลา ๐9.3๐ น.
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 12.10 น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร)
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

