รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา ๐9.3๐ น.
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายบุญเรือง เมฆฉิม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
4. นายเอกราช มณีกรรณ์
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
5. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
6. นายอนันต์ศักดิ์ อบแสงทอง
แทน อัยการจังหวัดมุกดาหาร
7. นางสาวนิติยา ธารานุกูล
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
8. นายพินิจ นิติวิทยาเทพ
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
9. นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
10. นายธีระศักดิ์ สิมกันยา
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
11. นายวิจิตร งามชื่น
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
12. นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
13. นายชานาญ ศรีพารา
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
14. นายอิศรา โพธิ์เงิน
แทน นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
15. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
นายอาเภอคาชะอี
16. นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์
นายอาเภอดอนตาล
17. นางชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
18. นายสมศักดิ์ บุญจันทร์
นายอาเภอหว้านใหญ่
19. นายปิติณัช นิธิศธานี
นายอาเภอหนองสูง
20. นายสุริย์ เปี่ยมงาม
ผจก. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
21. นายนิโรจน์ เที่ยงจิตต์
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขามุกดาหาร
22. นายปิยะ นัมถนอม
แทน ผู้จัดการสานักงานจัดการนาเสียสาขามุกดาหาร
23. นางสาวบุญเตรียม คาถา
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
24. นายบุญตา ศิริจันทร์
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
25. พ.อ.อ.สุพจน์ สมพงษ์
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
26. นางสาวสุณี ศศลักษณ์กุล
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
27. นายวิโรจน์ จันทรสุนทรภาส
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
28. นางพิมพ์พิศา ศรีธรรมมา
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
29. นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
30. นายแพทย์พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
31. นายปิยพงศ์ นาโสก
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
32. นายวรวุฒิ จันทิ
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 10.2
33. นางสาวพิมล โพนทราย
แทน ผู้อานวยการการเลือกตังประจาจังหวัดมุกดาหาร
34. นางมณีรัตน์ ภาวศิลป์
ผู้อานวยการสานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
35. นายปรีชา เจริญทรง
คลังจังหวัดมุกดาหาร
36. นางสาวกัญญา ไชยพิบูล
ธนารักษ์พืนที่มุกดาหาร
37. นายอนันตชัย ไขประทาย
แทน สรรพสามิตพืนที่มุกดาหาร
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38. นายธนา วาริยศ
39. นายพร้อมชาย สนิทวงษ์ ณ อยุธยา
40. นายบัณฑิตย์ เชือม่วง
41. นายวิรัตน์ ศรีมงคล
42. นาย...
43. นายสมพงษ์ แสนสวาท
44. พ.ต.อ.ธีรัชช์ โอสถานนท์
45. ร.ต.อ.สุรชัย ยืนยง
46. พ.ต.ท.สุทิน จันทร์แดง
47. ร.ต.ท.สงบ วงศ์แสน
48. พ.ต.ท.อุกฤษ ...
49. พ.ต.ท.เจษฐฎากร ไทยศรี
50. พ.ต.ท.ชานาญ คนไว
51. พ.ต.ท.ภูวนาท ...
52. พ.ต.ท.วุฒิชัย ...
53. พ.ต.ท.พิชิต ศรีสว่าง
54. พ.ต.ท.ประภาส ...
55. ร.ต.อ.จิรวุฒิ ..
56. พ.ต.ท.วิชพงษ์ ทิมาบุตร
57. พ.ต.ท.นิยม ...
58. พ.ต.ต.ธีระศักดิ์ บุญมาศ
59. พ.ต.อ.หญิงอมรรัตน์ บัวศรี
60. พ.ท.ตระกูล ตระกูลสม
61. พ.ท.มงคล มิ่งชัย
62. พันโทสิทธิชัย แสดพรหม
63. นายฉัตรชัย ศรีเฉลา
64. นายวิบูลย์ บุตตะพรม
65. นายสุชัย ลิมวัฒนา
66. นายวันชัย ประยงค์หอม
67. นายณัฐพล แป้นนอก
68. นางสาวพิมพ์ประไพ พูลทรัพย์
69. นายทนา ไชยศรี
70. นายพิศิษฐ์ ผลินสินเอี่ยม
71. นายอุทัย ศรีทาพันธ์
72. นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์
73. นายปิยะจิตน์ พามนตรี
74. นางสาวอัจฉราพร ชาชุม
75. นายเฉลียว ผาบุญ
76. นายจักรรินทร์ จันปุ่ม
77. นายประวิทย์ ทวีสุข
78. นางสาวบุษบง ภูกองชัย

สรรพากรพืนที่มุกดาหาร
นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสถานพินิจจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
แทน ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 234
แทน ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
แทน ผกก 10 กองบังคับการตารวจนา
แทน ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร
แทน ผกก.สภ.คาชะอี
แทน ผกก.สภ.นิคมคาสร้อย
แทน ผกก.สภ. ดอนตาล
แทน ผกก.สภ.หนองสูง
แทน ผกก สภ.ดงหลวง
แทน ผกก สภ.หว้านใหญ่
แทน สว.สภ.นาอุดม
แทน ผกก.สภ.ผึ่งแดด
แทน สวญ. สภ.กกตูม
แทน สวญ. สภ.กกตูม
หัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดมุกดาหาร
แทน รอง ผอ.รมน.จว.มห. (ท.)
แทน ผบ.นพค. 24
แทน สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
แทน ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
แทน ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
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79. นายมณเฑียร เหลืองเดชานุรักษ์
80. นายเสกสันต์ ไชยบูลย์
81. นายราศี พั่วแพง
82. นายธวัชชัย จันทร์แก้ว
83. นายกิตติพงษ์ ชลิทธิกุล
84. นายดนัย ศรีวิชัย
85. นายศักดา ชัยภัย
86. นางวรกัญญาพิไล แกระหัน
87. นายภัทร ภัทรกุลบดินทร์
88. นางสาวเพียงใจ ราชกุล
89. นายวิชา อาญาเมือง
90. นายทศพล สุวรรณไตรย์
91. นางพัชรพร สุวรรณไตรย์
92. นายเลียง ผางพันธุ์
93. นายฉันทะ สีแก่
94. นางสาวเพ็ญนภา พนมแก
95. นายศศิพงษา จันทรสาขา
96. นางสาวณิราวรรณ ปัญสุทธิ์
97. นายปฏิเวชวุฒิชัย สุขขี
98. นายเดชา แสงสุวรรณ
99. นายวิชัย พลอยกลม
100. นางสาวรุจาภา วีสเพ็ญ
101. นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว
102. นางสาวเสาวนีย์ บุพบุญ
103. นางลักขณา บุญนา
104. นางวันวิภา แพงแก้ว
105. นางสมจิตร นาค้าง
106. นายกานต์ สุวรรณพันธ์
107. นายวีระเกียติ วายุทัศน์
108. นางสาวนภัทร โครตสมบัติ
109. นายสุรจิตร์ จันทรสาขา
110. นางสุพัตรา ไพฑูรย์
111. นางสาววัลย์ลิกา สรรเสริญชูโชติ
112. นายประทีป แผนสมบูรณ์
113. นางมยุรี อึงตระกูล
114. นายประทีป แผนสมบูรณ์
115. นายสุรเดช อัครราช
116. นางศิริพร เศษแสงศรี
117. น.ส.จินห์จุฑาพัท อุ่ม...
118. นายชาคริต นาควิเชียร
119. นางบัวพันธ์ กอดแก้ว

สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทน โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานังานเขตพืนที่มัธยมศึกษา เขต 22
แทน ผู้อานวยการสานังานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยฯ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
ผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
นายสถานีเดินรถจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.การท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งมุกดาหาร
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร
หัวหน้าด่านป่าไม้มุกดาหาร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
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120. นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์
121. นางธงชัย โสดา
122. นายสุรยุทธ เขมะลักษณ์
123. นายวีระพงษ์ สัมปชัญญานนท์
124. นางธงชัย โสดา
125. นางบุญญสรณ์ บุญโสม
126. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร
127. นายทวีศักดิ์ ป้องศรี
128. ว่าที่ ร.ต.ลา ปลูกเพชร์

แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ ฯ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร
129. นางวาโย ตึกประโคน
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
130. นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
131. นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายอาเภอดงหลวง
3. ผอ.สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดมุกดาหาร
4. ผกก.อก.ภ.จว.มห.
5. หัวหน้าสถานีเรือมุกดาหาร
6. ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดมุกดาหาร
7. ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
8. ผู้อานวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร
9. ผอ.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
10. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
11. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
12. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ มุกดาหาร
13. หัวหน้าภาคบริการโลหิตที่ 7 อุบลราชธานี
14. ผอ. คปภ.จ.มห
15. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
16. หัวหน้าด่านตรวจประมงจังหวัดมุกดาหาร
17. หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
18. รองประธาน ก.ธ.จ.มุกดาหาร
19. ผอ.กสทช. เขต 25
20. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มนาฯ
21. หน.อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
22. หน.อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
23. หน.อุทยานแห่งชาติภูผายล
24. ผอ.สานักบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
25. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มนาฯ
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26. นายกสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
27. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
28. ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
29. นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
30. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
31. ผจก. ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ.มห.
พิธีการก่อนการประชุม
(1) พิธีมอบประกาศนียบัตรรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจาปี ๒๕๖๓ (สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่ ส ถาบั นบาบัดรักษาผู้ ติ ดยาเสพติดแห่ งชาติบรมราชชนนี ได้มี การคั ดเลื อก
บุคลากรที่มีผลงานด้านการบริหารจัดการหรือพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ด้านการบาบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดในชุมชน และหมู่บ้าน
ที่มีผลงานด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด ได้รับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ ด ซึ่งเป็นรางวัล
เกียรติยศของสถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ในการประชุม
วิชาการยาเสพติดแห่งชาติครังที่ ๒๑ ประจาปี ๒๕๖๓ ซึ่งจังหวัดมุกดาหารมีผู้ร่วมส่งผลงานและ
ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด จานวน ๔ รางวัล ดังนี ๑. ด้านการบริหาร
จัดการหรือพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดระดับดี ได้แก่ นายชาย
สิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ๒. ด้านการบาบัดรักษา
และฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ระดั บ ดี ได้ แ ก่ น ายอรชุ น ซาเสน เจ้ า พนั ก งาน
ราชทัณฑ์ชานาญงาน เรือนจาจังหวัดมุกดาหาร ๓. ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด
ในชุมชน ระดับดีเด่น ได้แก่ นางอัมรา นาโสก ผู้ใหญ่บ้านบ้านเรืองเจริญ อาเภอนิคมคา
สาร้อย จังหวัดมุกดาหาร ๔. ชุมชน/หมู่บ้านที่มีผลงานด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพ
ติด ระดับดี ได้แก่ บ้านเรืองเจริ ญ อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ในโอกาสนี เพื่อ
แสดงความยินดี และเป็นขวัญกาลังใจบุคคลที่มีความมุ่งมั่น พัฒนางาน เสียสละ และอุทิศตน
ทางานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในด้านต่างๆ
(2) พิ ธี มอบรางวั ล ก ารประกวดข้ า วหอมมะลิ ข องจั งหวั ด มุ ก ดาหา ร
ปีการเพาะปลูก 2563/64 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดให้มีการประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดมุกดาหาร
ปีการเพาะปลูก ๒๕63/64 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมข้าวหอม
มะลิให้มีคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพข้าว โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิอันมีชื่อเสียงของ ประเทศไทย
ให้ มี คุณภาพดี เป็ นไปตามมาตรฐานในเชิ งพาณิ ชย์ อี กทั งเป็นขวั ญก าลั งใจให้ แก่เกษตรกร
ผู้ปลู ก ข้าวหอมมะลิ โดยได้จัดประกวดเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ณ ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดมุกดาหาร แยกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ เกษตรกรรายบุคคล มีผู้ส่งข้าวเปลือกเข้าประกวด
จานวน 11 ราย และสถาบันเกษตรกร ส่งเข้าประกวด 5 ราย และได้พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการ
ประกวด ประเภทเกษตรกรรายบุ คคล ๔ ล าดั บ และประเภทสถาบั นเกษตรกร ๓ ล าดั บ
เพื่ อส่ งเข้ าประกวดข้ าวหอมมะลิ ในระดั บประเทศต่ อไป ผู้ ได้ รั บเงิ นรางวั ลและเกี ยรติ บั ตร
ดังมีรายนามดังนีประเภทเกษตรกรรายบุคคล รางวัลที่ 1 นางสาวรัตนา ใจเที่ยง เงินรางวัล 6,000
บาท รางวัลที่ 2 นายนิวัต วาปี เงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลที่ 3 นายไฮ พั นธ์ อุ ด เงิ นรางวั ล
4,000 บาท รางวัลชมเชย นายคาปอง ศรียุหะ เงินรางวัล 3,000 บาท ประเภทสถาบันเกษตรกร
รางวั ลที่ 1 ศู นย์ ข้ าวชุ มชนบ้ านป่ งเป้ าต าบลโพนทราย เงิ นรางวั ล 10,000 บาท
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รางวัลที่ 2 วิสาหกิจชุมชนผลิ ตพันธุ์ข้าวชุมชนตาบลชะโนดน้อย เงินรางวัล 8,000 บาท
รางวัลที่ 3 วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตาบลหนองสูงใต้ เงินรางวัล 6,000 บาท
เริ่มประชุมเวลา เวลา 09.30 น. นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
มุกดาหาร ประธานการประชุมกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.๑ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร

(1) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายไปดารงจาแหน่งจังหวัดอื่น จานวน 2 คน
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่
1
นายเจษฎา จันทร์อุไร
ผู้ อ านวยการส านั ก งานพั ฒ นาฝี มื อ ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานมุกดาหาร
แรงงาน 21 ภูเก็ต
2
นางสาวจีระภา บุญรัตน์
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงาน
ประกันสังคมเขตพืนที่ 6
(2) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 4 คน
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่
1

นางสุพัตรา ไพฑูรย์

2

นายบุญตา ศิริจันทร์

3

นางพิมพ์พิศา ศรีธรรมมา

4

นางสาวสุณี ศศลักษณ์กุล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.

มติที่ประชุม

นักพัฒนาสังคมชานาญการพิเศษ
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นักวิชาการแรงงานชานาญการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชานาญ
การพิเศษ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7
(อุบลราชธานี)
นิติกรชานาญการพิเศษ
กองกฎหมาย สานักงานประกันสังคม

พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานมุกดาหาร
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร

๑.2 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนมกราคม 2564 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563
รายงานการประชุ ม มี จ านวน 16 หน้ า ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ เ ผยแพร่ ร ายงาน
การประชุม ในเว็บไซต์จังหวัด www.mukdahan.go.th และได้จัดส่งรายงานการประชุม
ทาง E-Mail ส่วนราชการและหน่วยงานตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใด
ขอแก้ไขรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563

๗
ระเบียบวาระที่ ๓

คลังจังหวัด

ไตรมาสที่
1
2
3
4

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบกาหนดเป้าหมาย
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสนับสนุนการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสังคม ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา
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 22 มกราคม 2564
หน่วย : ล้านบาท

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

เงินรับโอนจัดสรร

ก่อหนี้
(PO+เบิกจ่าย)

เบิกจ่าย
จานวนเงิน
(ร้อยละ)

ลาดับ
เบิกจ่าย

2,163.470
670.832
1,492.638

829.957
438.616
391.341

532.051
430.494
101.557

24.59
64.17
6.80

57
62
37

172.429
36.905
135.524

14.770
4.980
9.790

4.980
4.980
-

2.89
13.49
-

15
16
71

280.461
280.461

0.301
0.301

0.301
0.301

0.11
0.11

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

51.088
51.088
-

51.088
51.088
-

27.69
35.52
-

60
36
20

65.392
65.392
-

65.392
65.392
-

45.54
53.21
-

40
2
177

๘
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2564
(หน่วย : ล้านบาท)
ประเภท
ภาพรวม
ปี พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม

จัดหางานจังหวัด

เบิกจ่าย

งบประมาณ

จานวนเงิน

598.226
598.226

ร้อยละ

291.414
291.414

48.71
48.71

รับทราบ
(2) การผ่ อ นผั น ให้ ค นต่ า งด้ า ว 3 สั ญ ชาติ (กั ม พู ช า ลาว และเมี ย นมา)
อยู่ในราชอาณาจักร และทางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ (สานักงานจัดหางานจังหวัด
มุกดาหาร)
การผ่ อ นผั น ให้ ค นต่ า งด้ า ว 3 สั ญ ชาติ (กั ม พู ช า ลาว และเมี ย นมา) อยู่ ใ น
ราชอาณาจักร และทางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ คณะรัฐมนตรีมีมติเ มื่อวันที่ 29
ธันวาคม 2563 เห็นชอบผ่อนผันให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เข้ามาอยู่
ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตสินสุดลง ก่อนวันที่ 29
ธันวาคม 2563 รวมทังผู้ติดตามซึ่งอายุไม่เกิน 18 ปี เมื่อดาเนินการตามขันตอนต่างๆ ครบถ้วน
จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทางานได้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย (โดยอาศัยอานาจตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงาน)
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 และแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนแรงงานของภาคเอกชนที่มีความต้องการใช้แรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดให้นายจ้าง/คนต่าง
ด้าว ต้องดาเนินการ ดังนี
ขั้นตอน

1. ยื่นบัญชีรายชื่อ (Name List) หรือแบบแจ้ง
ข้อมูลบุคคลผ่านระบบออนไลน์ https://eworkpermit.doe.go.th
2. ตรวจคัดกรองโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019
โรคต้องห้าม และประกันสุขภาพระยะเวลา 2 ปี
(7,200 บาท)
3. จัดทาทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
(80 บาท เฉพาะผู้ติดตาม)
4. ยื่นคาขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าวผ่านระบบ
ออนไลน์ https://e-workpermit.doe.go.th
(1,900 บาท)
5. จัดทาหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มี
สัญชาติไทย ที่มีใบอนุญาตทางานอยู่ด้านหลังของ
บัตร (80 บาท สาหรับคนต่างด้าวที่มีนายจ้างและ
คนต่างด้าวที่ไม่มีนายจ้าง)

คนต่างด้าวที่ คนต่างด้าวที่ไม่
มีนายจ้าง
มีนายจ้าง
15 ม.ค.13 ก.พ.64

15 ม.ค.13 ก.พ.64

ผู้ติดตาม
(อายุไม่เกิน 18 ปี)
15 ม.ค.-13 ก.พ.64

ภายใน 16 เมษายน 2564
ภายในวันที่
16 มิ.ย 64

ภายในวันที่
16 มิ.ย.64
ภายในวันที่
13 ก.ย.64

ภายในวันที่
16 มิ.ย.64
-

ภายในวันที่
12 พ.ย.64

ภายในวันที่
12 พ.ย.64

-

๙

มติที่ประชุม

ผอ.วชช.มุกดาหาร

มติที่ประชุม

ทังนี นายจ้างที่มีคนต่างด้าวและคนต่างด้าวที่ไม่มีจ้าง ต้องรีบดาเนินการในขันตอนที่ 1
ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านัน หากสินสุดระยะเวลาจะไม่สามารถดาเนินการใน
ขันตอนอื่นๆ ได้ และจะถูกจับกุมดาเนินคดีตามกฎหมาย
รับทราบ
(3) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสั งคมรายต าบลแบบบู รณาการ (หนึ่งตาบล
หนึ่งมหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยสู่ตาบล) (วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร)
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ (หนึ่งตาบลหนึ่ง
มหาวิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัยสู่ตาบล) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563ด้วย
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณตาม
“พรก.ให้อานาจกระทรวงการคลั งกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรงติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพืนที่เป็น System Integrator
เพื่อให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษาให้มีงานทาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ในชุมชนเพื่อให้เกิดการจัดทาข้อมูล
ขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) กิจกรรมการดาเนินงาน จ้างงาน 20 คนต่อตาบล
วงเงิน 2,600,000 บาทประชาชนทั่วไป จานวน 5 คน(ในอัตรา 9,000 บาท/เดือน เป็นเวลา
12 เดือน) บัณฑิตจบใหม่ จานวน 10 คน (ในอัตรา 15,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 12 เดือน)
นักศึกษา จานวน 5 คน (ในอัตรา 5,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 12 เดือน) ร่วมมือปฏิบัติติงานตาม
ภารกิจ โครงการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรายตาบล วงเงิน 800,000 บาทในประเด็นต่าง ๆ
ได้แก่ พัฒนาสินค้าและบริการชุมชน พัฒนาการตลาดและสิ่งอานวยความสะดวก ส่งเสริมและพัฒนา
ฝีมือแรงงานชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเป็นต้น
งบประมาณ โดยดาเนินการในพืนที่ 3 ตาบล คือ ตาบลบ้านโคก อาเภอเมืองมุกดาหาร , ตาบลเหล่า
หมี อาเภอดอนตาล และตาบลนาอุดม อาเภอนิคมคาสร้อย ผลการดาเนินงาน 1. ประกาศรับสมัคร
และคัดเลือกการจ้างงานแล้วเสร็จบัณฑิตจบใหม่ ตาบลละ 8 คน ประชาชนทั่วไป ตาบลละ 5 คน
นักศึกษา ตาบลละ 5 คน การดาเนินการ ทาสัญญาจ้างงาน 1 กุมภาพันธ์ 2564 ดาเนินโครงการ
12 เดือน (1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 ) คัดเลือกบัณฑิต 2 คน/ตาบล ร่วมกับ
กพร. การมีส่วนร่วมของส่วนราชการ หน่วยงาน ที่ทาการปกครองอาเภอ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส่วนราชการทังในระดับจังหวัด ,อาเภอ , ตาบล กานัน, ผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครในพืนที่
ภาคประชาสังคม
รับทราบ

๑๐
(4) รายงานผลความคืบหน้า ผลการดาเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
(ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ปลัดจังหวัด
การดาเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันมีรายละเอียดดังนี
คณะทางาน
รายละเอียดการดาเนินงาน
1. ด้านที่อยู่อาศัย
ได้จัดทาโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่อยู่อาศัยแบบบูรณาการ จังหวัดมุกดาหาร
(ทปค.จ.มห.)
ขณะนีชุดปฏิบัติการประจาตาบลอยู่ระหว่างพิจารณา กลั่นกรอง ประชาชนเป้าหมายในพืนที่อาเภอ
ต่างๆ และจัดทาประมาณการงบประมาณสาหรับการปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้
ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โดยจังหวัดกาหนดประชุมคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อพิจารณาและมอบหมายภารกิจให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป
2. ด้านภัยแล้ง อุทกภัย
คณะทางานได้พิจารณา กลั่นกรอง แผนงานโครงการแล้ว จานวน 6 หน่วยงาน
(สนง.ปภ.จ.มห.)
85 โครงการ งบประมาณ 204,687,634 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
- ส่งแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (ด้านภัยแล้ง อุทกภัย)
ให้คณะกรรมการอนุกรรมการทรัพยากรนาจังหวัดมุกดาหาร พิจารณาจัดการประชุม
คณะกรรมการอนุกรรมการทรัพยากรนาจังหวัดมุกดาหารให้ความเห็นชอบต่อไป
3. ด้านโครงสร้างพืนฐาน
คณะทางานได้พิจารณา กลั่นกรอง แผนงานโครงการแล้ว จานวน 10 หน่วยงาน
(สนง.จ.มห.)
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
4. ด้านสวัสดิการรัฐและอื่นๆ
คณะทางานได้พิจารณา กลั่นกรอง แผนงานโครงการแล้ว จานวน 2 หน่วยงาน
(สนง.พมจ.มห.)
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)
มติที่ประชุม
รับทราบ

๑๑
๓.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
- ไม่มี

คลังจังหวัด

๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)
(1) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร ประจา เดือนธันวาคม 2563
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
ในเดือนธันวาคม 2563 เครื่องชีภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร
บ่งชีว่าเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารมีสัญญาณชะลอตัว เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
ซึ่งเป็นผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจด้านอุปทาน (เศรษฐกิจด้านการผลิต) จากการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจ ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรมส่วนการบริโภคภาคเอกชน
การลงทุนภาคเอกชน และการค้าชายแดน ขยายตัว ส่วนภาคการบริการ และการใช้จ่าย
ภาครัฐ หดตัว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) สาหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัด อัตราเงินเฟ้อทั่ วไปและการจ้างงาน หดตัว
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน”เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) พบว่า ภาพรวมมี
สั ญ ญาณชะลอตั ว เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น สะท้ อ นจากการผลิ ต ภาค
เกษตรกรรมชะลอตัว โดยดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม (API) ชะลอตัว ที่ร้อยละ 13.15
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน พิจารณาจากปริมาณผลผลิต มันสาปะหลัง ชะลอตัว
ตามพื นที่ เ ก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต ที่ ล ดลง ภาคอุ ต สาหกรรม ชะลอตั ว โดยดั ช นี ผ ลผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรม (IPI) ชะลอตัว ที่ ร้อยละ 0.37 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน ของปีก่อ น
พิ จ ารณาจากการชะลอตั ว ของปริ ม าณการใช้ ไ ฟฟ้ า ภาคอุ ต สาหกรรมลดลง ฃส่ ว นภาค
การบริการ หดตัว โดยดัชนีผลผลิต ภาคการบริการ (SI) หดตัว ที่ร้อยละ -49.92 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ส่งผลให้จานวนนักท่องเที่ยวผ่านด่าน
ตรวจคนเข้าเมือง จานวนผู้เยี่ยมเยือนจังหวัดมุกดาหาร รายได้จากการท่องเที่ยว และภาษี
การขายส่งขายปลีกฯ ลดลง เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) พบว่า มีสัญญาณขยายตัว
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนเป็นผลมาจากดัชนีการบริโภคภาคเอกชน (Cp Index)
ขยายตัว ร้อยละ 4.68 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน พิจารณาจากการจดทะเบียน
ใหม่รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง และการจดทะเบียนใหม่รถจักรยานยนต์ที่เพิ่มขึน
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (Ip Index) ขยายตัว ร้อยละ 5.79 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อนเป็นผลมาจากการขยายตัวของพืนที่ขออนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลเมือง และ
การจดทะเบียนใหม่รถยนต์ เพื่อการพาณิชย์ ดัชนีการค้าชายแดน (X-M Index) ขยายตัว
ร้อยละ 34.99 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่ อนโดยมูลค่าส่ งออก ขยายตัว ร้อยละ
26.93 โดยสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าสูงสุด 3 ลาดับแรก คือ (1) เครื่องประมวลผลหรือหน่วย
เก็บข้อมูล (2) ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนาที่คล้ายกัน และ (3) วงจรพิมพ์ ตามลาดับ
ส่วนสิน ค้าน าเข้าขยายตัว ร้อยละ 43.10 โดยสินค้านาเข้าที่มี มูลค่าสูงสุด 3 ลาดับแรก
คื อ (1) เครื่ อ งอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า เครื่ อ งโทรศั พ ท์ อุ ป กรณ์ โ ทรศั พ ท์ โทรคมนาคม
(2) เครื่องประมวลผลหรือหน่วยเก็บข้อมูล และ (3) อุปกรณ์หน่วยเก็บความจาแบบไม่ลบ
เลือน ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ (G Index) หดตัว ร้อยละ -1.46 จากรายจ่ายงบประจาที่หดตัว
ร้อยละ -10.50 ส่วนการเบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุน ขยายตัว ร้อยละ 114.14 เนื่องจากการ
ดาเนินการตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดด้านรายได้

๑๒

มติที่ประชุม
ท้องถิ่นจังหวัด

เกษตรกรในจังหวัดมุกดาหาร พบว่าในเดือนธันวาคม 2563 ดัชนีรายได้เกษตรกร ขยายตัว
ร้อยละ 34.61 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของดัชนี
ผลผลิตภาคเกษตรกรรม ขยายตัว ร้อยละ 13.15 และดัชนีราคาผลผลิตภาคเกษตรกรรม
ขยายตัว ร้อยละ 18.96 จากปริมาณผลผลิตและราคาของสินค้าภาคเกษตรที่เพิ่มขึน ได้แก่
ยางพารา เป็ น ส าคัญ ด้านการเงิน พบว่าปริมาณสิ น เชื่อ รวมสู งกว่าปริมาณเงิ นฝากรวม
ซึ่งปริมาณเงินฝากรวม ขยายตัว ร้อยละ 8.08 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สาหรับ
ปริมาณสินเชื่อรวมขยายตัว ร้อยละ 3.33 เมื่อเทียบกับเดือ นเดียวกันของปีก่อน จากการ
ปล่ อยสิ น เชื่อเพื่อลูกค้าภาคธุรกิจ สิ นเชื่อส าหรับกิจการเอสเอ็มอีและสิ นเชื่อเพื่อกองทุน
พัฒนาเอสเอ็มอีประชารัฐ ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ (Stability) พบว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค
ทั่ว ไปอยู่ที่ร ะดับ 102.34 หดตัว ร้อยละ -0.27 เมื่อเทียบกับเดือนเดี ยวกันของปีก่อน
ซึ่งเป็นการหดตัวของดัชนีราคาสินค้าหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สาหรับการจ้าง
งานในเดือนธันวาคม 2563 หดตัว ร้อยละ -10.23 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
ด้านการคลัง พบว่าในเดือนธันวาคม 2563 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมมีจานวน
885.32 ล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ 2.92 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมา
จากการเบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุน ขยายตัว ร้อยละ 114.14 และรายจ่ายงบประจา หดตัว
ร้อยละ -10.50 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ทังนี ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายงบประจา
มีจานวน 687.06 ล้านบาท โดยหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายรายจ่ายงบประจาสูงสุด 3 อันดับ
แรกคือ (1) สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐาน (2) เทศบาลเมืองมุกดาหาร และ
(3) ที่ ท าการปกครองจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ส าหรั บ การเบิ ก จ่ า ยรายจ่ า ยงบลงทุ น มี จ านวน
198.27 ล้านบาท ซึ่งหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุนสูงสุด คือ (1) โครงการ
ชลประทานมุกดาหาร (2) สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ (3) งบจังหวัด สาหรับ
ผลการจัดเก็บรายได้ จัดเก็บได้ทังสิน 460.64 ล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ 27.41 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากหน่วยจัดเก็บรายได้ โดยเฉพาะสรรพากรพืนที่มุกดาหาร
สรรพสามิตพืนที่มุ กดาหารและด่านศุล กากรมุกดาหารจัดเก็บภาษีได้เ พิ่มขึน ส าหรับดุ ล
งบประมาณ ในเดือนธันวาคม 2563 ขาดดุล งบประมาณ จ านวน 424.69 ล้ านบาท
พิจารณาจากการจัดเก็บรายได้ต่ากว่ารายจ่ายเงินงบประมาณรวม หมายเหตุ : ประมาณการ
รายได้ มี เ ฉพาะหน่ ว ยงาน สรรพากรพื นที่ มุ ก ดาหาร สรรพสามิ ต พื นที่ มุ ก ดาหาร
และด่านศุลกากรมุกดาหาร
รับทราบ
(5) โครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
(สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร)
แผ่นแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559
จั งหวั ดมุก ดาหารได้จั ด ทาโครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาด ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564- 2565 เพื่อ ขับเคลื่ อนนโยบายของผู้ ว่าราชการจัง หวัดมุก ดาหาร ในการ
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขสภาพสิ่ งแวดล้ อม สถานที่ ท่องเที่ยว สถานที่ ส าคั ญๆ สถานที่บริ เวณอาคาร
บ้านเรือน สถานที่ราชการต่างๆ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม รวมทังการ
จัดระเบียบสายไฟฟ้า และสายสื่อสารต่างๆ และได้แต่งตังคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ
มุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564- 2565 โดยมีเป้าหมาย
ดาเนินการการบริหารจัดการมูลฝอยการบริหารจัดการขยะตามมาตรการจังหวัดสะอาด โดยการมี
ส่วนร่วมดาเนินการตังแต่ระดับบุคคล ครัวเรือน องค์กร การจัดทาถังขยะอินทรีย์ การคัดแยกขยะ
มูลฝอย และการดาเนินการจัดการขยะตังแต่ต้นทางกลางทาง และปลายทาง การดาเนินการ

๑๓

มติที่ประชุม
ประธาน

มติที่ประชุม

มุกดาหารบ้านสวยรณรงค์ให้ประชาชนดูแลบริเวณหน้าบ้านของตนเองให้มีความสะอาด สวยงาม
การปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ การปลูกผักสวนครัวในบริเวณบ้าน .การดาเนินการมุกดาหาร
เมืองสะอาดการรณรงค์ไม่ให้มีการลักลอบนาขยะทิงตามสองฝั่งทางถนนสายหลัก สายรอง การจัด
กิจกรรมรณรงค์การจัดเก็บขยะมูลฝอย การปรั บปรุ งภู มิทัศน์ และพัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด
สวยงาม.การจั ดระเบี ยบ สายสื่ อสารที่เดินตามตามเสาไฟฟ้า ตรวจสอบและปรับปรุ งการเดิน
สายไฟฟ้า และสายสื่อสาร ให้มีความปลอดภัย และให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม .การจัดระเบียบ
จราจร ทางเท้าการจอดรถในเทศบาล , ชุมชนเมือง การปฏิบัติตามกฎหมายจราจร (ไม่จอดรถ
ในที่ห้ามจอด ไม่จอดซ้อนคัน ไม่วางสิ่งของหรือจอดรถในทางเท้า)ร ะ ย ะ เ ว ล า ด า เ นิ น ก า ร
ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 – 2565 มีการประเมินผลโครงการทุกระยะ 6 เดือน มีเป้าหมาย
ดาเนินการ อาคารสถานที่ภาครัฐและเอกชน ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เสาไฟฟ้า และบ้านเรือนของประชาชนทุกคนในจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ
๓.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) สรุปมติคณะรัฐมนตรีประจาเดือนธันวาคม 2563 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(2) ผลการด าเนิ น งานธนาคารขยะรี ไ ซเคิ ล ศาลากลางจั ง หวั ด มุ กดาหารประจ าเดื อ น
ธันวาคม 2563 (สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร)
(3) มาตรการเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัส
โคโรน่า 2019 (โควิด-19) (สานักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร)
(4) สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเ หตุทางถนน ข้อมูลเดือนธันวาคม 2563 (สานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
(5) ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนธันวาคม 2563 (สานักงานพาณิชย์
จังหวัดมุกดาหาร)
(6) สรุ ป สภาวะการค้าชายแดนไทยกับ สปป.ลาวด้านจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือน
ธันวาคม 2563 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(7) จุลสารสานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1/2564 (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
(8) ผลการเลื อ กตั งสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร (ส านั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตังประจาจังหวัดมุกดาหาร)
(9) รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพืนที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบ
เบ็ดเสร็จและแม่นยาในพืนที่จังหวัดมุกดาหาร (วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร)
(10) โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
(สินค้าเกษตรจากผู้สูงอายุสมัยใหม่: Elderly Smart Product) (วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร)
(11) การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ
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แทน หน.สนจ.
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เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 สารวจข้อมูลเพื่อประกอบการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจาปี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
(สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
จังหวัดมุกดาหาร สมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภท
สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม เรื่อง “มุกดาหารร่วมใจ ลดอุบัติภัยทางถนน” โดยศูนย์อานวยการ
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมุกดาหาร (ศปถ.จังหวัด) เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งสานักงาน ก.พ.ร. กาหนด
ส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 และขอให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และสถานศึกษา รายงานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจาปี พ.ศ. 2564
ภายในวันที่ 25 มกราคม 2564 เพื่อให้ การกรอกข้อมูลในใบสมัครขอรับรางวัลมีความครบถ้วน
สมบูรณ์ตามเกณฑ์ประเมินที่ สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด เห็นควรแจ้งส่วนราชการ/อาเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กานันผู้ใหญ่บ้าน กรอกข้อมูลในแบบสารวจ (เพิ่มเติม) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล
ดังต่อไปนี (1) จานวนบุคลากรทังหมด (2) จานวนบุคลากรที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะเดินทาง
มาปฏิบัติงาน (3) จานวนบุคลากรที่ใส่หมวกกันน๊อคขณะขับรถจักรยานยนต์ (4) จานวนบุคลากร
ที่ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5
ที่
1

เรื่องอื่นๆ
5.1 ปฏิทินงานสาคัญ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2564
วัน/เดือน/ปี
ชื่องาน
สถานที่
หน่วยงาน
วันพุธที่ 24
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธ วัดเฉลิมชัย บ้านผึ่งแดด สนง. พัฒนาชุมชนชน
กุมภาพันธ์ 2564 เลิศหล้านภาลัย
หมู่ 2 ต าบลผึ่ งแดด จังหวัดมุกดาหาร/สนง.
อาเภอเมืองมุกดาหาร ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดมุกดาหาร

มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 “ผ้า ไทยใส่ ใ ห้ส นุก ” ตามพระดาริ สมเด็จพระเจ้า ลูก เธอ เจ้ า ฟ้า สิ ริ วัณ ณวรี
นารีรัตนราชกัญญา (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
พัฒนาการจังหวัด
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ประทานพระอนุญาต
แบบลายมัดหมี่แก่ช่างทอผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่อเป็นของขวัญ
ปีใหม่และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักความสุขให้แก่ชาวไทย ลวดลายเปี่ยมไปด้วย
ความหมาย อาทิ ลาย S หมายถึง Srivannavari สมเด็จพระเจ้าลู กเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี
นารีรัตนราชกัญญา ลาย s จานวน 10 แถว หมายถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10 ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึงความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน =
Eternal Love และประทานอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนาไปใช้ทอผ้า
ผลิตผ้าได้ โดยเน้นการใช้สีธรรมชาติ ตลอดจนทังนาไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดไปสู่
เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตามวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจาถิ่น เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน
ส่งเสริม กระตุ้น ผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากลเป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาสและใน
จังหวัดมุกดาหารได้มีการมอบลายผ้าดังกล่าว ในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระ
เจ้ า ลู ก เธอ เจ้ า ฟ้ า สิ ริ วั ณ ณวรี นารี รั ต นราชกั ญ ญา เนื่ อ งในโอกาสวั น คล้ า ยวั น ประสู ติ
8 มกราคม 2564 ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมแก้ว
มุกดา ชัน 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร(หลังใหม่) โดยจากการติดตามผลการดาเนินงาน

๑๕
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ดังกล่ า วมีกลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ประกอบการ OTOPที่มีศัก ยภาพการทอการผลิ ต ผ้ า จานวน 11
กลุ่ม แยกเป็นกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหม จานวน 2 กลุ่ม กลุ่มผู้ผลิตผ้าฝ้าย 9 กลุ่ม ขณะนีอยู่ระหว่าง
การเร่งผลิตเพื่อให้การดาเนินงานการประชาสัมพันธ์แบบลายผ้ามัดหมี่ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลาย
ขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ของขวัญปีใหม่ 2564 จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน เกิดการดาเนินงานส่ งเสริมการผลิตผ้ าลายขอ เป็นไปอย่าง
จริงจังต่อเนื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มีนโยบายให้ข้าราชการ โดยเฉพาะหัวหน้าส่วน
ราชการ สวมใส่ทุกวันศุกร์ (ผ้าไหม ผ้าฝ้าย) ลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
รับทราบ

5.3 โครงการกากับติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการ
ขั บ เคลื่ อ น “แผนงานต าบล มั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น ” ประจ าปี ๒๕๖๔ ของ กอ.รมน.
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร)
รอง ผอ. รมน. จ.(ท)
ภารกิ จ อ านวยการ ประสานงาน และสั่ ง การ ปฏิ บั ติ ก ารและก ากั บ ดู แ ล
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคงและแผนแม่บทในภาพรวม ร่วมกับ กห./มท./กต./
ดส./ยธ. และ ศรชล. ในภาพรวม อานวยการ ประสานงาน ดาเนินการ และกากับดูแลใน
การขับเคลื่อนแผนย่อยการพัฒนากลไกบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม ร่วมกับ สมช.
และศรชล. อานวยการ ประสานงาน และสั่งการ ปฏิบัติการและกากับดูแล ในการขับเคลื่อน
แผนแม่บทย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศและแผนแม่บทย่อยด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง โดยมี กห.ทาหน้าที่ติดตามสถานการณ์และช่วย
แก้ไขปัญหา (เกี่ยวข้องกับจังหวัด) พันธกิจของ กอ.รมน. ๔ พันธกิจหลัก 1. การติดตามแจ้ง
เตือน และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ 2. การบูรณาการแผนงาน แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา 3. การอานวยการ/ประสาน/เสริมการป้องกันแก้ไขปัญหา 4. การติดตามและ
ประเมินผล ๒ พันธกิจเสริม 1. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา 2. ส่งเสริมความตระหนักรู้และเข้าใจ ก าหนดโครงสร้ า งกลไกบริ ห ารจั ด การ
โครงการกากับติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อน
“แผนงานตาบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” โดยอาศัยอานาจในมาตรา ๗ ภายใต้บทบัญญัติของ
พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ ที่ครอบคลุมการดาเนินการ
อย่างครบด้วนโดยมีโครงสร้งองค์ประกอบ ดังนี ๑. ระดับนโยบายคณะกรมการอานวยการ
การรั กษาความมั่น คงภายในาชอาณาจักร เป็นกลไกบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์
(มาตรา ๑๐) ๒. ระดับภาค คณะอานวยการกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค
(กอ.รมน.ภาค) (มาตรา ๑๑/ ๑) โดยสร้างระดับภาคให้เป็นไป เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ
หน้ า ที่ ข อง กอ.รมน.ภาค โดยให้ แม่ ทั พ ภาคในฐานะ ผอ.รมน.ภาค ใช้ กอ.รมน.ภาค
เป็นกลไกขับเคลื่อนโครงการฯ ในระดับภาค ๓. ระดั บ จั ง หวั ด กองอ านวยการรั ก ษาความ
มั่นคงภายในจังหวัด (กอ.รมน.จังหวัด) (มาตรา ๑๙/๑) ทัง ๗๖ จังหวัด โดยโครงสร้างระดับ
จังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ตังกลไก
ขึ นมา ๕ คณะ ตามภั ย คุ ก คามเพื่ อ เป็ น กลไกขั บ เคลื่ อ น โครงการก ากั บ ติ ด ตาม
และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อน “แผนงานตาบล มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในระดับจังหวัดและอาเภอ๔. ระดับอาเภอ ใช้อานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
ตามมาตรา ๓/๒ อนุ ม าตรา ๖ ที่ ก าหนดให้ ค ณะกรรมการอ านวยการ สามารถแต่ ง ตั ง
คณะอนุ กรรมการหรือคณะทางานเพื่อปฏิบัติห น้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแต่งตังให้
นายอาเภอเป็นหัวหน้าคณะทางานระดับอาเภอ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทางาน
โดยโครงสร้างระดับอาเภอ มีองค์ประกอบ ดังนี นายอ าเภอ หั ว หน้ า คณะท างานเป็ น

๑๖
หัวหน้าคณะทางาน หัวหน้าส่วนราชการระดับอาเภอที่เกี่ยวข้อง/กานันในพืนที่ ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืนที่/ผู้แทนหน่วยงานความมั่นคงในพืนที่ผู้แทนภาคเอกชนใน
อาเภอ/ผู้แทนภาคประชาชน/ประชาสังคม ที่ประธานเห็นควร เป็นคณะทางาน อ า เ ภ อ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองเป็นคณะทางานและเลขานุการพัฒนาการอาเภอเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้แทน กอ.รมน. เป็นคณะทางาน/ผช.เลขานุการ ๕. ระดับตาบล ให้นายอาเภอ
ในฐานะหั ว หน้ าคณะทางานระดับ อาเภอ แต่ง ตังคณะท างาน ซึ่ งเป็น กลไกระดั บต าบล
โดยอาศัยอานาจตาม พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ และที่ ผอ.รมน.
จังหวัด มอบหมาย โดยโครงสร้างระดับตาบลมีองค์ประกอบ ดังนี ปลั ดอ าเภอ/หั ว หน้ าส่ ว นราชการ
ระดับอาเภอ ที่นายอาเภอมอบหมายเป็นหัวหน้าคณะทางาน ข้ า ราช การและเจ้ า หน้ า ที่
ของรั ฐ ในพื นที่ / ผู้ ใ หญ่ บ้ า นในพื นที่ / ปลั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ทุ ก คน) ผู้ แ ทน
หน่วยงานความมั่นคงในพืนที่/ผู้แทนภาคเอกชนในตาบล/ผู้แทนภาคประชาชน/ประชาคม
และปราชญ์ชาวบ้านที่หัวหน้าคณะทางานเห็นสมควร เป็นคณะทางาน ข้าราชการ/กานันใน
ท้องที่/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ตัวแทนภาคประชาคม ที่หัวหน้าคณะทางาน
มอบหมาย เป็นคณะทางานเละเลขานุการ ข้ า ราชการ/ก านั น ในท้ อ งที่ / ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น/ตัวแทน ภาคประชาคม ที่หัวหน้คณะทางานมอบหมาย (ไม่เกิน ๒ คน)
เป็นผู้ช่วยเลขานุการขันตอนดาเนินการ ใช้กลไกการบริหารบริหารจัดการ "แผน ตาบล มั่นคง
มั่ ง คั ง ยั่ ง ยื น " ตาม พ ร.บ.การรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร พ.ศ. ๒๕๕๑
(ระดับนโยบาย ระดับภาค และระดับจังหวัด) แต่งตังคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการ
กากับติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงาน
ตาบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ระดับ จังหวัด/อาเภอ ๕ คณะ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะ
ผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด แต่งตังคณะทางาน ขับเคลื่อนโครงการกากับ
ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตาบล
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ระดับอาเภอ ๑ คณะโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อานวยการรักษา
ความมั่ น คงภายในจั ง หวั ด แต่ ง ตั งคณะท างาน ขั บ เคลื่ อ นโครงการก ากั บ ติ ด ตาม
และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริห ารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตาบล มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่ งยื น ระดับ ตาบล (ให้ ครอบคลุ มพืนที่ เป้าหมาย) โดยนายอาเภอ คณะกรรมการ
อ านวยการจั ด ประชุ ม ฯ ระดั บ จั ง หวั ด เสนอแผนงาน/โครงการด้ า นความมั่ น คง
ตังคณะอนุกรรมการของจังหวัด จานวน ๕ คณะ ตามภัยคุกคามในการขับเคลื่อนโครงการ
กากับติดตาม และประมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการชับเคลื่อนแผนงาน
ตาบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในระดับจังหวัด/อาเภอ ตังคณะทางานระดับอาเภอ ๆ ๑ คณะ
ครอบคลุมพืนที่ตาบลเป้าหมายในการขับเคลื่อนโครงการกากับติดตาม และประเมินผล โดย
กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตาบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในระดับ
อาเภอ/ตาบล ให้มีการมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการกากับติดตาม และ
ประเมินผลโดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตาบล มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน คณะทางานฯ ระดับอาเภอ ขับเคลื่อนการจัดทาแผนปฏิบัติการปรับปรุงแผนระดับ
อ าเภอ (๓ แผน) ซั ก ซ้ อ มแผนฯ (อย่ า งน้ อ ย ๑ แผน) ๖๓ ขั บ เคลื่ อ นการจั ด /ปรั บ ปรุ ง
แผนปฏิบั ติก ารด้า นความมั่ นคงระดั บต าบล (ใน ๑๒ แผน) คณะทางานๆ ระดั บต าบล
จัดเวทีประชาคม เพื่อสร้างการรับรู้ ชีแจงแผนงาน/โครงการ ทัง ๑๒ แผน โดยดาเนินการ
ตาบลละ ๒ แผน และทบทวนความต้องการ พร้อมทั งรับฟังปัญหาความต้องการด้านความ
มั่นคงของประชาชนในพืนที่เพิ่มเติม โดยให้จัดลาดับความสาคัญของปัญหาตามสาคัญเร่งด่วน
น าแผนตามข้ อ เสนอให้ ค ณะท างานฯ ระดั บ อ าเภอพิ จ รณากลั่ น กรอง และจั ด ล าดั บ

๑๗

มติที่ประชุม

ความสาคัญตามความจาเป็นเร่งด่วน จัดทาโครงการแก้ไขปัญหาหรือต่อยอดโครงการที่ มีอยู่
เดิม เพื่อแก้ไขปัญหาที่จาเป็นเร่งด่วน เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะทางานฯ ระดับอาเภอ
ทังนี สาหรับแผนงานโครงการ ที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ให้เสนอขอรับการ
สนั บ สนุ น งบประมาณผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ เช่ น งบประมาณองค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น
งบประมาณพัฒนาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด งบประมาณตามภารกิจของหน่วยงาน (Function)
หรืออาจขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรภาคเอกชนคาเนินโครงการแก้ไขปัญหา
ความมั่นคง หรือต่อยอดโครงการที่มีอยู่เดิม ๘. คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ติดตามผลการ
ดาเนินงานในระดับพืนที่การดาเนินงานของ กองอานวยการรั กษาความมั่นคงภายในจังหวัด
มุกดาหารในการขับเคลื่อนโครงการกากับติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งาน
บริหารจัดการขับเคลื่อน “แผนงานตาบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เป้าหมาย ๑. แผนปฏิบัติการด้าน ๑.๑ ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ
๑.๒ ด้านแผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ๑.๓ ด้านการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้า
เมือ ง ๑.๔ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย ๑.๕ ด้านแผนการพิทัก ษ์และฟื้น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒. ตาบลในพืนที่จังหวัดมุกดาหาร จานวน ๑๑ ตาบล
ร้ อยละ ๒๐ ของต าบลในจังหวัดตามที่ สนย.กอ.รมน. กาหนดจานวนดังนี 1. ตาบลดงเย็น
อาเภอเมื องมุกาดาร 2. ตาบลบ้ านค้อ อ าเภอคาชะอี 3. ต าบลกกแดง อ าเภอนิคมค าสร้อย
4. ตาบลนาอุดม อาเภอนิคมคาสร้อย 5. ตาบลเหล่าหมี อาเภอดอนตาล 6. อาเภอนะสะเม็ง
อาเภอดอนตาล 7. ตาบลบางทรายน้อย อาเภอหว้านใหญ่ 8. ตาบลป่งขาม อาเภอหว้านใหญ่
9. ตาบลดงหลวง อาเภอดงหลวง 10. ตาบลภูวง อาเภอหนองสูง 11. ตาบลหนองสูงใต้
อาเภอหนองสูง
รับทราบ
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5.4 กาหนดการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด
มุ ก ดาหาร ครั้ งที่ 2 /๒๕64 ในวั นพุ ธที่ 24 กุ มภาพั นธ์ 2564 เวลา ๐9.3๐ น.
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 12.00 น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร)
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

