สรุปผลการประชุมตรวจเยีย่ มส่วนราชการ/หน่วยงาน ระดับจังหวัด
ของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายวีระชัย นาคมาศ)
วัน/เดือน/ปี/
กลุ่มเป้าหมาย
เวลา/สถานที่/
1 วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน
ส่วนราชการ/หน่วยงาน
2563 เวลา 08.30 น.
รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดสานักงาน
ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 5 ตารวจแห่งชาติ
ตารวจภูธรจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานตรวจเยี่ยมฯ
ที่

การนาเสนอ/สภาพปัญหา/ความต้องการ
(1) ขอให้จังหวัดเป็นเจ้าภาพในการแก้ไข
ปัญหาผู้ป่วยจิตเวช
(2) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
อบรมและจัดตั้งอาสาสมัครตารวจ

(3) ขอให้จังหวัดเป็นเจ้าภาพในการแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุ การจัดระเบียบการใช้รถ
ใช้ถนน และวินัยจราจรของประชาชน

แนวทางปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ
ของคณะตรวจเยี่ยม
(1) จังหวัดจะรับไปดาเนินการโดยจะ
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกาหนด
แนวทาง กระบวนการ และขั้นตอนในการ
ปฏิบัติด้านต่าง ๆ
(2) จังหวัดจะรับไปพิจารณาก่อนว่าจะใช้
งบประมาณจากส่วนใด ไม่ว่าจะเป็น
งบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัด หรือ
งบประมาณสนับสนุนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยจะต้องประมาณการ
ค่าใช้จ่ายว่าจะต้องใช้งบประมาณเท่าใด
(3) จังหวัดมีนโยบายในการดาเนินการการ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ การจัดระเบียบการใช้
รถใช้ถนน และวินัยจราจรของประชาชนอยู่
แล้ว โดยสานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด แต่ทั้งนี้จังหวัดจะเพิ่ม
มาตรการในการกากับดูแลให้มากขึ้น
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสาคัญ
(4) เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
ได้มอบนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76
จังหวัด มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับตารวจที่ต้องร่วม
ดาเนินการกับจังหวัด คือ ปัญหายาเสพติด
จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดนมีแหล่ง
พักยาจานวนมาก ขอให้เพิ่มความเข้มข้นทั้ง

ผู้กากับดูแล
นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นายบุญเรือง เมฆฉิม
รองผู้ว่าราชการจังหวัด

นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด

- นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
- ปลัดจังหวัด

-2ที่

วัน/เดือน/ปี/
เวลา/สถานที่/

กลุ่มเป้าหมาย

2 วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน
ส่วนราชการ/หน่วยงาน
2563 เวลา 10.30 น.
รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวง
ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวง คมนาคม
มุกดาหาร
ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานตรวจเยี่ยมฯ

การนาเสนอ/สภาพปัญหา/ความต้องการ

แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
(1) มีโครงการที่กาลังดาเนินการ อาทิ
โครงการก่อสร้างกาแพงคอนกรีตหุ้มด้วย
แผ่นยางธรรมชาติ โครงการเกี่ยวกับการ
ก่อสร้างถนน และโครงการปรับปรุงถนน
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
(2) มีโครงการที่กาลังดาเนินการ อาทิ
โครงการเกี่ยวกับการก่อสร้างถนน โครงการ
ส่งเสริมการใช้ยางพารา โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางหลวง โครงการยกระดับ
ความปลอดภัยบนทางแยกขนาดใหญ่
โครงการบูรณะทางหลวงเชื่อมโยงระหว่าง
ภาค โครงการก่อสร้างลานจอดรถบรรทุก
โครงการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก
โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน
และโครงการยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน

แนวทางปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ
ของคณะตรวจเยี่ยม
3 อาเภอชายแดน การป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะเรื่อง
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ถูกนามาค้า
มนุษย์ และหนี้นอกระบบ การทวงถามหนี้ให้
ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
(1) ในการจัดทาโครงการเพื่อเสนอขอ
งบประมาณ ให้ลงพื้นที่สารวจตรวจสอบ
สภาพความเป็นจริงของพื้นที่ว่าเหมาะสม
และเป็นประโยชน์ที่จะดาเนินการหรือไม่
(2) โครงการที่กาลังจะดาเนินการขอให้
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ผู้กากับดูแล

นายบุญเรือง เมฆฉิม
รองผู้ว่าราชการจังหวัด

-3ที่

วัน/เดือน/ปี/
เวลา/สถานที่/

3 วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน
2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงาน
บังคับคดีจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานตรวจเยี่ยมฯ

กลุ่มเป้าหมาย

การนาเสนอ/สภาพปัญหา/ความต้องการ

แนวทางปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ
ของคณะตรวจเยี่ยม

สานักงานขนส่งจังหวัด
(3) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –
19) ทาให้ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสาร
ประจาทาง และไม่ประจาทาง ประสบ
ปัญหารายได้จากการเดินรถลดลง ปริมาณ
การเดินทางของประชาชนลดน้อยลง
และบางรายขอเลิกประกอบการขนส่ง
แนวทางการแก้ไข นาเรื่องการปรับปรุง
เส้นทางหรือเงื่อนไขการเดินรถเสนอต่อ
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก
ประจาจังหวัดมุกดาหาร และกรมการขนส่ง
ทางบกได้กาหนดแนวทางการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการร่วมกับสถาบันที่เกี่ยวข้อง
ส่วนราชการ/หน่วยงาน
เรือนจาจังหวัด
รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวง (1) ขอสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด
(1) จัดทาแผนและงบประมาณในโครงการ
ยุติธรรม
มุกดาหาร เพื่อพัฒนาเรือนจาชั่วคราว
เพื่อเสนอจังหวัดพิจารณา
นาโสก ได้แก่ โครงการ “โคก หนองนา
โมเดล” โครงการจัดทาระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โครงการ
จัดทาระบบสูบน้าบาดาลโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ โครงการก่อสร้างถังกักเก็บน้า
สูงเพื่อการเกษตร และโครงการขุดบ่อ
บาดาลเพื่อการเกษตร

ผู้กากับดูแล

นายบุญเรือง เมฆฉิม
รองผู้ว่าราชการจังหวัด

-4ที่

วัน/เดือน/ปี/
เวลา/สถานที่/

กลุ่มเป้าหมาย

การนาเสนอ/สภาพปัญหา/ความต้องการ
สานักงานบังคับคดีจังหวัด
(2) สานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
ร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อให้
คาปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และร่วมกับกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัด
โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
สานักงานคุมประพฤติจังหวัด
(3) ด้านสถานที่ของสานักงาน ในช่วงหน้า
ฝนน้าท่วมขัง การระบายน้ายังไม่ดีเท่าที่ควร
สานักงานยุติธรรมจังหวัด
(4) ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะ
ด้านกฎหมาย และพื้นที่ใช้สอยในห้อง
สานักงานคับแคบ

แนวทางปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ
ของคณะตรวจเยี่ยม
(2) การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในภารกิจของสานักงาน
บังคับคดีจังหวัดควรไปออกสื่อรายการวิทยุ
เพื่อจะได้กระจายข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น

(3) ประสานเทศบาลเมืองมุกดาหารเพื่อ
ดาเนินการแก้ไข
(4) เบื้องต้นให้ประสานกระทรวง/กรม
ในสังกัดเพื่อพิจารณาในเรื่องของบุคลากร
และสถานที่
(5) การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในภารกิจของสานักงาน
บังคับคดีจังหวัดควรไปออกสื่อรายการวิทยุ
เพื่อจะได้กระจายข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น

ผู้กากับดูแล
นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัด

-5วัน/เดือน/ปี/
เวลา/สถานที่/
4 วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน
2563 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานตรวจเยี่ยมฯ
ที่

5 วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน
2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมนิคมสร้าง
ตนเองคาสร้อย จังหวัด
มุกดาหาร
นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานตรวจเยี่ยมฯ

กลุ่มเป้าหมาย
ส่วนราชการ/หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดสานัก
นายกรัฐมนตรี ได้แก่
สานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดมุกดาหาร และสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดมุกดาหาร

การนาเสนอ/สภาพปัญหา/ความต้องการ

กิจกรรมการดาเนินงานภายใต้ภารกิจ
ยุทธศาสตรจังหวัด
(1) การผลิตข่าว
- จัดส่งเข้าหมวดข่าวท้องถิ่น เว็บไซต์
สานักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี
- จัดส่งเผยแพร่ออกอากาศทาง PRD
News Center (ส่วนกลาง)
- ส่งข่าวโทรทัศน์ออกอากาศทาง NBT
อุบลราชธานี
(2) การผลิตข้อมูลข่าวสารทางโซเชียลมีเดีย
(3) การเผยแพร่ทางเว็บไซต์สานักงาน
(4) รายการ “จังหวัดมุกดาหารพบประชาชน”
(5) เครือข่าย สื่อมวลชน ทีวี เคเบิ้ลทีวี และ
หนังสือพิมพ์
ส่วนราชการ/หน่วยงาน
(1) การสารวจข้อมูล Big Data : X-Ray ผู้ที่
รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวง ประสบปัญหาโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายใน
การพัฒนาสังคมและความ
เศรษฐกิจฐานราก นาข้อมูลมาแก้ไขปัญหา
มั่นคงของมนุษย์
และพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้หลักการ
เศรษฐกิจพอเพียง
(2) การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม
(CSR) จังหวัดมุกดาหาร โดยจังหวัดเป็น
แหล่งเชื่อมโยงในการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ภาคธุรกิจและองค์กรอื่นได้มีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะได้เสนอโครงการ

แนวทางปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ
ของคณะตรวจเยี่ยม
ดาเนินการเสนอแผนงานโครงการเกี่ยวกับ
การอบรมด้านสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดทา
คลิปประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ของส่วน
ราชการ/หน่วยงาน โดยเชิญวิทยากรที่มี
ความรู้มาบรรยาย อาทิ อาจารย์จาก
มหาวิทยาลัย

ผู้กากับดูแล
นายบุญเรือง เมฆฉิม
รองผู้ว่าราชการจังหวัด

(1) จัดเตรียมแผนงานในการแก้ไขปัญหา
นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ
การค้ามนุษย์โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน รองผู้วา่ ราชการจังหวัด
ที่เกี่ยวข้อง
(2) จัดทาโครงการเพื่อช่วยเหลือและ
สนับสนุนกรณีเด็ก/เยาวชนที่ยากจน ขาดผู้
อุปการะเลี้ยงดู
(3) ภารกิจของกระทรวงฯ หลักคือการช่วยเหลือ
เด็ก/เยาวชน ผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ยากจน จึงให้ส่วนราชการ/หน่วยงานช่วยกัน
สอดส่อง ดูแล ช่วยเหลือให้ภารกิจได้ลุล่วงไปด้วยดี

-6ที่

วัน/เดือน/ปี/
เวลา/สถานที่/

กลุ่มเป้าหมาย

การนาเสนอ/สภาพปัญหา/ความต้องการ

ขอรับการสนับสนุน และประชาสัมพันธ์ขอ
ความร่วมมือส่วนราชการ/หน่วยงานให้
ความช่วยเหลือ
(3) จัดอบรมเพิ่มทักษะและประชุม
คณะกรรมการ อพม./สภาเด็กและเยาวชน
ในทุกระดับให้มีการขับเคลื่อนงานอย่าง
ต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์การทางานให้
เป็นที่แพร่หลายและเป็นที่รู้จักของ
ประชาชน
(4) กฎหมายและข้อระเบียบปฏิบัติของ
นิคมฯ บางประการไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ สภาพปัญหาในปัจจุบัน เช่น
การพิจารณาคุณสมบัติสมาชิกนิคมฯ และ
การอนุญาตให้สมาชิกนิคมฯ เข้าทา
ประโยชน์
6 วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน ส่วนราชการ/หน่วยงาน
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
2563 เวลา 13.30 น.
รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวง (1) โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ณ ห้องประชุมสานักงานการ การท่องเที่ยวและกีฬา
จากงบกลุ่มจังหวัด อาทิ โครงการ
กีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด
พัฒนาการตลาด กิจกรรมและ
นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ
ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว กีฬาและ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นันทนาการจังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืน
เป็นประธานตรวจเยี่ยมฯ
และงบกลุ่มจังหวัด อาทิ โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีและพัฒนาสามเหลี่ยม

แนวทางปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ
ของคณะตรวจเยี่ยม

(1) โครงการที่ได้รับการจัดสรรขอให้ร่วมกัน
พัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยว การกีฬาภายใน
จังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ความโปร่งใส

ผู้กากับดูแล

นายบุญเรือง เมฆฉิม
รองผู้ว่าราชการจังหวัด

-7ที่

วัน/เดือน/ปี/
เวลา/สถานที่/

กลุ่มเป้าหมาย

การนาเสนอ/สภาพปัญหา/ความต้องการ
การท่องเที่ยวกลุ่มสนุกเชื่อมโยงประเทศ
เพื่อนบ้าน
สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด
(2) เนื่องจากสานักงานการกีฬาแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารยังมีข้อจากัด
ในด้านการของบประมาณสนับสนุนจาก
จังหวัด ซึ่งอาจจะต้องร่วมกับส่วนราชการ/
หน่วยงาน เพื่อดาเนินการเสนอโครงการ

แนวทางปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ
ของคณะตรวจเยี่ยม

ผู้กากับดูแล

(2) จัดทาแผนและงบประมาณในโครงการ
เพื่อเสนอจังหวัดพิจารณา

(3) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –
19) จึงยังคงมาตรการควบคุมและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ดังนั้นในการ
จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ จึงควรต้อง
จัดภายในจังหวัด หรือกลุ่มจังหวัดไปก่อน
7 วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน
2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงาน
สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานตรวจเยี่ยมฯ

ส่วนราชการ/หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ ในสังกัด
กระทรวงการคลัง

สานักงานคลังจังหวัด
(1) การคานวณราคากลางมีความล่าช้า
เนื่องจากต้องขอความอนุเคราะห์จาก
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดใน
การคานวณราคากลางซึ่งมีบุคลากรจานวน
จากัด
แนวทางการแก้ไข ขอความอนุเคราะห์
จากหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
ช่าง เพื่อช่วยคานวณราคากลาง เช่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล

(1) จัดทาโครงการอบรมในเรื่องเกี่ยวกับ
ธุรกิจ เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจใน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องมากขึ้น

นายบุญเรือง เมฆฉิม
รองผู้ว่าราชการจังหวัด

-8ที่

วัน/เดือน/ปี/
เวลา/สถานที่/

กลุ่มเป้าหมาย

การนาเสนอ/สภาพปัญหา/ความต้องการ
สานักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
(2) โครงการรณรงค์การชาระเงินด้วยบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครื่อง EDC ยังไม่
สามารถดาเนินการได้ 100 % เนื่องจากใน
ส่วนราชการยังให้ชาระภาษีอากรเป็นเช็ค ผู้
เสียภาษีอากรรายใหญ่ใช้วิธีการจ่ายเงินเป็น
เช็ค ผู้เสียภาษีอากรรายเล็กยังไม่มีบัตร
เอทีเอ็ม/บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
สานักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
(3) ขอความร่วมมือส่วนราชการ/หน่วยงาน
ที่ใช้ที่ราชพัสดุ ใช้ให้เหมาะสม คุ้มค่า และ
เกิดประโยชน์
สานักงาน คปภ.จังหวัด
(4) ชาวบ้านยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
การทาประกันภัยรถ ถ้ารถไม่มีประกันภัย
เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะต้องเสียค่า
รักษาพยาบาลเอง
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขามุกดาหาร
(5) ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ปกครอง
อาทิ ปลัดอาเภอ กานันผู้ใหญ่บ้าน ให้
พิจารณาทาการรับรองใบสมัครของร้านค้า
ในโครงการคนละครึ่ง

แนวทางปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ
ของคณะตรวจเยี่ยม

ผู้กากับดูแล

(2) ตรวจสอบและเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรกับ
ผู้เสียภาษีเฉพาะกลุ่มที่ไม่เคยจ่าย

(3) ให้สารวจข้อมูลพื้นที่ที่ใช้ที่ราชพัสดุว่ามี
ส่วนราชการ/หน่วยงานใดที่ไม่ได้ใช้ และ
ศึกษากฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องในการ
ขอคืนที่ราชพัสดุ เพื่อที่จะขอคืนในที่ราชพัสดุ
นั้น

นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัด

ปลัดจังหวัด
(4) ให้สานักงาน คปภ.จังหวัดประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ในช่องทางการประชุมประจาเดือน
ของกานันผู้ใหญ่บ้าน
ปลัดจังหวัด
(5) ให้หน่วยงานฝ่ายปกครองดาเนินการ

-9วัน/เดือน/ปี/
เวลา/สถานที่/
8 วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน
2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
นายบุญเรือง เมฆฉิม
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานตรวจเยี่ยมฯ
9 วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน
2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงาน
พาณิชย์จังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานตรวจเยี่ยมฯ
ที่

กลุ่มเป้าหมาย

การนาเสนอ/สภาพปัญหา/ความต้องการ

ส่วนราชการ/หน่วยงาน
ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา อาทิ โครงการ
รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวง แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
อุตสาหกรรม
อย่างยั่งยืน โครงการปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่
4.0 โครงการภายใต้กองทุน SMEs ตาม
แนวประชารัฐ โครงการจิตอาสาพัฒนา
บูรณาการร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร เป็นต้น
ส่วนราชการ/หน่วยงาน
(1) โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME
รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวง และนักธุรกิจรุ่นใหม่เป็นการพัฒนาสร้าง
พาณิชย์
เครือข่ายทางการค้าผู้ประกอบการนักธุรกิจ
รุ่นใหม่ของประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงยัง
ไม่สามารถดาเนินโครงการได้
(2) ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดงาน
เทศกาลอาหารและสินค้าเด่นของจังหวัด
ในโครงการเชื่อมโยงการตลาดและบริการ
เด่นสู่ตลาดอาเซียนพลัส จากห้างสรรพสินค้า
โรบินสันมุกดาหาร เป็นหน้าศาลากลาง
จังหวัดมุกดาหาร เนื่องจากที่ห้างฯ ผู้มาร่วม
งานยังน้อยส่วนมากผู้ร่วมงานจะมาจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน

แนวทางปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ
ของคณะตรวจเยี่ยม
ขอให้ทุกส่วนร่วมกันขับเคลื่อน ส่งเสริม
สนับสนุนงานในส่วนของภารกิจที่ต้อง
รับผิดชอบให้ดาเนินการลุล่วงไปด้วยดี
รวมทั้งประสานงาน กากับดูแลหน่วยงาน
ภาคเอกชนให้ปฏิบัติไปตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ผู้กากับดูแล
นายบุญเรือง เมฆฉิม
รองผู้ว่าราชการจังหวัด

(1) เห็นควรยกเลิกโครงการ หรือปรับเปลี่ยน นายบุญเรือง เมฆฉิม
โครงการ หรือปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย
รองผู้วา่ ราชการจังหวัด

(2) ในการจัดบูทสินค้าเน้นสินค้าที่เป็น
“ของดีเมืองมุก” โชว์แบรนด์สินค้าให้
น่าดึงดูด รวมทั้งหน้าร้านบูทออกแบบให้
น่าสนใจ ให้ร่วมกับสานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเน้นสินค้า OTOP โดยพัฒนาการผลิต
ผ้าย้อมครามให้มีความแตกต่างมากขึ้น อาทิ
ในเรื่องสีผ้าโดยให้เป็นสีธรรมชาติไม่ใส่
สารเคมี

- 10 วัน/เดือน/ปี/
กลุ่มเป้าหมาย
เวลา/สถานที่/
10 วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน ส่วนราชการ/หน่วยงาน
2563 เวลา 13.30 น.
รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวง
ณ ห้องประชุมสานักงาน
แรงงาน
พัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานตรวจเยี่ยมฯ
ที่

11 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน
2563 เวลา 13.30 น.
ณ สถานีเรือมุกดาหาร (นรข.)
ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานตรวจเยี่ยมฯ
12 วันอังคารที่ 8 ธันวาคม
2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมนาคราช
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานตรวจเยี่ยมฯ

ส่วนราชการ/หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ ในสังกัด
กระทรวงกลาโหม
ส่วนราชการ/หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ

แนวทางปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ
ของคณะตรวจเยี่ยม
(1) สนับสนุนการจ้างงานผู้สาเร็จการศึกษา (1) จังหวัดยินดีให้การสนับสนุนงบประมาณ
ใหม่โดยรัฐบาลให้การสนับสนุนเงินค่าจ้าง ช่วยเหลือกรณีนักศึกษาที่ยากจน ให้จัดทา
50% ของเงินเดือน
ข้อมูลเพื่อให้จังหวัดพิจารณาอีกครั้ง
(2) ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน
(2) จัดทาแผนและงบประมาณในโครงการ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัด/ เพื่อเสนอจังหวัดพิจารณา
งบกลุ่มจังหวัด
(3) การบริหารจัดการแนวนโยบายเชิงรุก
สร้างความรู้ความเข้าใจเชิงรุก ไม่ว่าจะเป็น
การค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าว ยาเสพติด
ขอให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คณะตรวจเยี่ยมฯ ได้ออกสารวจสภาพ
สารวจสภาพปัญหา ความต้องการของ
ภูมิประเทศทางเรือบริเวณโดยรอบ
หน่วยงาน และจัดทาแผนและงบประมาณ
แม่น้าโขง
ในโครงการเพื่อเสนอจังหวัดพิจารณา
การนาเสนอ/สภาพปัญหา/ความต้องการ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร
(1) การขับเคลื่อนงานลูกเสือยังมอบหมาย
ภารกิจไม่ชัดเจนระหว่างสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกับ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด

ผู้กากับดูแล
นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด

นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัด

นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
(1) ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหารเป็นหลักในการ
ขับเคลื่อน และให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการศึกษา
ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อทาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดมุกดาหาร

- 11 ที่

วัน/เดือน/ปี/
เวลา/สถานที่/

กลุ่มเป้าหมาย

แนวทางปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ
ของคณะตรวจเยี่ยม
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(2) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
จังหวัด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –
(2) การก่อตั้งวิทยาลัยการอาชีพคาชะอี
19) ให้สถานศึกษายังคงมาตรการควบคุม
ยังติดปัญหาในเรื่องการขอใช้พื้นที่ป่าโดย
และป้องกันการแพร่ระบาดตามเดิม
ไม่ได้รับอนุญาต ณ ตอนนี้ได้ยื่นเรื่องไปที่
(3) การประชุมทบทวน ปรับปรุง จัดทา
กรมที่ดิน เพื่อรอมติของคณะกรรมการว่า แผนพัฒนาการศึกษาขอให้ทุกหน่วยงานเข้า
สามารถใช้พื้นที่ได้หรือไม่
ร่วมประชุม
(4) เรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนขอให้
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
(3) การรับนักเรียนที่มีความบกพร่องเข้ามา สถานศึกษารณรงค์ป้องกัน และ
ประชาสัมพันธ์สร้างการตระหนักรับรู้ให้กับ
ศึกษาที่โรงเรียน ข้อมูลของนักเรียนที่
นักเรียน/นักศึกษา
กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นาชุมชนให้มา
(5) การแสดงออกของนักเรียน/นักศึกษาด้าน
คุณสมบัติยังไม่ตรงกับหลักเกณฑ์ ทาง
โรงเรียนจึงต้องลงไปตรวจสอบข้อมูลอย่าง ประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นการแสดง
สัญลักษณ์ หรือจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน
ละเอียดอีกครั้ง
สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ สามารถทาได้ โดยให้คณะครูให้ความรู้ ความ
เข้าใจด้วย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด
(4) การกู้ยืมเงิน ชพค. ณ ตอนนี้ยังคงชะลอ (6) การใช้พื้นที่ป่าของวิทยาลัยการอาชีพ
ไว้ก่อน เนื่องจากปัญหาในด้านประกันชีวิต คาชะอีขอให้ยื่นขออนุญาตภายในวันที่ 19
ธันวาคม 2563 โดยให้ปฏิบตั ิตาม
ของผู้กู้ยืมที่หมดอายุไปแล้ว แต่การชาระ
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484
หนี้ยังไม่ครบ
(7) ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดทา
แผนการตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระบรมวงศานุวงศ์
การนาเสนอ/สภาพปัญหา/ความต้องการ

ผู้กากับดูแล

- 12 แนวทางปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ
ของคณะตรวจเยี่ยม
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณ (8) โครงการเยี่ยมเยือนสถานศึกษาให้
ชายแดนมุกดาหาร
พิจารณาว่าจะต้องดาเนินการต่อไปหรือไม่
(5) เปิดตลาดนัดตนรักษ์สุขภาพ ซึ่งเปิดเป็น
ตลาดนัดเพื่อให้สมาชิกพี่น้องในเครือข่ายใน
ชุมชนได้นาผลผลิตทางการเกษตร แบบสด ๆ
และแบบแปรรูป ที่เน้นปลอดสารพิษ เข้ามา
จาหน่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
สานักงานคุรุสภาจังหวัด
(6) การต่อใบประกอบวิชาชีพครูปิดช่อง
ทางการยื่นคาขอรับบริการด้านใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทุกประเภทผ่านทาง
ไปรษณีย์ โดยให้ยื่นผ่านระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ (e – Services) ที่คุรุสภา
พัฒนาขึ้นมา เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถ
ขอรับบริการผ่านระบบสารสนเทศได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดค่าใช้จ่าย
13 วันอังคารที่ 8 ธันวาคม
ส่วนราชการ/หน่วยงาน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
จังหวัดจะได้พิจารณาเพื่อสนับสนุนการ
2563 เวลา 13.30 น.
รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวง การขับเคลื่อนงาน ดังนี้
ดาเนินงานต่อไป
ณ ห้องประชุมทานตะวัน
สาธารณสุข
(1) การขับเคลื่อนนโยบาย “สุขภาพ” กับ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พชอ. อาทิ การกาจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ
นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ
ติดเชื้อ การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
2019 (COVID – 19) ด้วยมาตรการ DMHT
เป็นประธานตรวจเยี่ยมฯ
ถึงครัวเรือน การออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
การสนับสนุนงานของ อสม.และจิตอาสา
ที่

วัน/เดือน/ปี/
เวลา/สถานที่/

กลุ่มเป้าหมาย

การนาเสนอ/สภาพปัญหา/ความต้องการ

ผู้กากับดูแล

นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด

- 13 ที่

วัน/เดือน/ปี/
เวลา/สถานที่/

14 วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานตรวจเยี่ยมฯ

กลุ่มเป้าหมาย

การนาเสนอ/สภาพปัญหา/ความต้องการ

(2) การขับเคลื่อนโครงการราชทัณฑ์ปันสุข
เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เกิดภาคีพัฒนา
จิตอาสา 904
ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดพิจารณาสนับสนุนงาน
ตามที่เห็นสมควร
โรงพยาบาลมุกดาหาร
โรงพยาบาลมุกดาหารได้เตรียมความพร้อม
ในการเปิดอาคารอุบัติเหตุ 14 ชั้น อาทิ
อาคารสนับสนุนบริการและจอดรถ ปรับปรุง
ระบบการจราจร ปรับปรุงจุดพักญาติ
ส่วนราชการ/หน่วยงาน
(1) การให้ความช่วยเหลือตามนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวง รัฐบาลยังมีความล่าช้าเนื่องจากการ
เกษตรและสหกรณ์
ตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรมีหลาย
ขั้นตอนแต่ระยะเวลาจากัด รวมทั้งปัญหา
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID – 19)
(2) ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของ
จังหวัดยังไม่เป็นเอกภาพ

แนวทางปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ
ของคณะตรวจเยี่ยม

ผู้กากับดูแล

ขอให้ทุกส่วนร่วมกันขับเคลื่อน ส่งเสริม
นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม
สนับสนุนงานในส่วนของภารกิจที่ต้อง
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
รับผิดชอบให้ดาเนินการลุล่วงไปด้วยดี
รวมทั้งให้ปฏิบัติไปตามกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

- 14 วัน/เดือน/ปี/
เวลา/สถานที่/
15 วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม
2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอุทยาน
แห่งชาติภูผาเทิบ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานตรวจเยี่ยมฯ
ที่

กลุ่มเป้าหมาย

การนาเสนอ/สภาพปัญหา/ความต้องการ

ส่วนราชการ/หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ผลการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
(1) การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5
(2) การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงานภาครัฐ
(3) โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า
ในเรื่องการดับไฟป่า ได้ถ่ายโอนภารกิจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจานวน
42 แห่ง ตามพระราชบัญญัติและระเบียบ
การถ่ายโอนภารกิจที่เกี่ยวข้อง
(4) แมวดาว อัตลักษณ์แห่งมุกดาหาร

แนวทางปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ
ผู้กากับดูแล
ของคณะตรวจเยี่ยม
(1) การดับไฟป่า ให้เชิญองค์กรปกครองส่วน นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม
ท้องถิ่นประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจใน
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ภารกิจ ซึ่งบุคลากรอาจจะต้องใช้อาสาสมัคร
ในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วม
ดาเนินการ
(2) การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM
2.5 ให้ขยายผลและจัดประชุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อซักซ้อมชี้แจงทาความเข้าใจ
(3) แหล่งท่องเที่ยวควรจัดทากระเช้า
ของขวัญเพื่อจาหน่ายแก่นักท่องเที่ยว ใน
ลักษณะแบรนด์สินค้า OTOP ที่สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยว
(4) มองหาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เอื้อต่อ
ชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอ
โครงการขอสนับสนุนงบประมาณให้จังหวัด
พิจารณา
(5) การปลูกป่า 5,000 ไร่ ให้จัดทาแผน/
โครงการพื้นที่ปลูกป่า โดยขอให้แต่ละอาเภอ
ส่งแผนงานพื้นที่ปลูกป่าและพันธุ์ไม้ให้
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเพื่อดาเนินการจัดประชุม
พร้อมทั้งจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
โดยให้สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดและที่ทาการปกครอง

- 15 ที่

วัน/เดือน/ปี/
เวลา/สถานที่/

กลุ่มเป้าหมาย

การนาเสนอ/สภาพปัญหา/ความต้องการ

แนวทางปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ
ผู้กากับดูแล
ของคณะตรวจเยี่ยม
จังหวัดเป็นเลขานุการร่วม ซึ่งการปลูกป่านี้
จะบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ/หน่วยงาน
ทั้งนี้ ให้สถานีเพาะชากล้าไม้มุกดาหารร่วม
เป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธุ์ไม้ด้วย
(6) อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัวมีสภาพ
ภูมิทัศน์และทิวทัศน์ที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็น
ทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้นและตก ค่าย
ทหารอเมริกันเก่า จึงเห็นควรที่จะปรับปรุง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญของจังหวัด
(7) จัดทาโครงการ “หน้าบ้าน น่ามอง” โดย นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ
ให้สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รองผู้วา่ ราชการจังหวัด
เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อร่วมกันจัดระเบียบ ปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์ในชุมชน/หมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นการ
ตรวจสอบดูแลธงชาติ/พระบรมฉายาลักษณ์/
พระฉายาลักษณ์ ความสะอาดในพื้นที่
หมู่บ้าน การจราจร การจัดการขยะ การจัด
ระเบียบสายไฟฟ้า

- 16 วัน/เดือน/ปี/
เวลา/สถานที่/
16 วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม
2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานตรวจเยี่ยมฯ
ที่

17 วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม
2563 เวลา 14.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงาน
พลังงานจังหวัด
นายบุญเรือง เมฆฉิม
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานตรวจเยี่ยมฯ

กลุ่มเป้าหมาย
(1) ส่วนราชการ/หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม
(2) ส่วนราชการที่ไม่ได้สังกัด
กระทรวง ทบวง กรม ได้แก่
สานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัด

การนาเสนอ/สภาพปัญหา/ความต้องการ

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
(1) กาลังดาเนินการหาพื้นที่ราชพัสดุเป็น
ที่ตั้งสานักงาน และกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับ
พระราชทาน
(2) จังหวัดมุกดาหารยังไม่มีงานประเพณี
ประจาจังหวัดที่เป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่น
ควรจัดประชุม/ประชาคม มีมติภาพรวม
ยกระดับงานประเพณีระดับจังหวัด
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
(3) มีผลการดาเนินงานที่ผ่านมา อาทิ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โครงการ วัด
ประชา รัฐ สร้างสุข โครงการเจริญพระพุทธมนต์
เพื่อความเป็นศิริมงคลให้กับแผ่นดิน
ส่วนราชการ/หน่วยงาน
งานสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวง อาทิ การออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ การ
พลังงาน
จัดทายุทธศาสตร์พลังงานกลุ่มจังหวัด การ
กากับกิจการพลังงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ด้านพลังงาน

แนวทางปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ
ของคณะตรวจเยี่ยม
(1) ขอให้ร่วมกันผลักดันชุมชนให้มีส่วนร่วม
ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
(2) ลักษณะงานหรือเนื้องานที่คล้ายกันของ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดและสานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดให้บูรณาการการ
ปฏิบัติร่วมกัน

ผู้กากับดูแล
นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด

ขอให้ทุกส่วนร่วมกันขับเคลื่อน ส่งเสริม
นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม
สนับสนุนงานในส่วนของภารกิจที่ต้อง
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
รับผิดชอบให้ดาเนินการลุล่วงไปด้วยดี
รวมทั้งให้ปฏิบัติไปตามกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

- 17 วัน/เดือน/ปี/
เวลา/สถานที่/
18 วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563
เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จว.
ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานตรวจเยี่ยมฯ
ที่

กลุ่มเป้าหมาย
ส่วนราชการ/หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดสานัก
นายกรัฐมนตรี ได้แก่
กอ.รมน.จว.

19 วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ส่วนราชการ/หน่วยงาน
เวลา 10.30 น.
รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวง
ณ ห้องประชุมสานักงานสถิติ ดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จังหวัด
นายบุญเรือง เมฆฉิม
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานตรวจเยี่ยมฯ

การนาเสนอ/สภาพปัญหา/ความต้องการ
(1) กอ.รมน.มีแนวทางการปฏิบัติให้
กอ.รมน.จว.พิจารณาบรรจุกาลังพลเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
(2) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบแผนงานด้าน
กอ.รมน.จะต้องติดตามสถานการณ์การ
ชุมนุมในพื้นที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด
(3) การสร้างการรับรู้ปัญหาด้านความมั่นคง
ตามสถานการณ์ปัจจุบัน และการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน
(4) ค้นหาขบวนการทาผิดกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการลักลอบนาแรงงานต่างด้าว
เข้าเมือง บ่อนการพนัน ยาเสพติด
สานักงานสถิติจังหวัด
(1) งานสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด อาทิ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ของจังหวัด การจัดทาเว็บไซต์มุกดาหารไม่
ทิ้งกัน การจัดทาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น
Mukda-savan เมืองอัจฉริยะจังหวัด
มุกดาหาร

แนวทางปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ
ของคณะตรวจเยี่ยม
(1) ให้ดาเนินการบรรจุกาลังพลเป็นไปตาม
กรอบที่กาหนด

ผู้กากับดูแล
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ทุกท่าน

(2) ขอให้ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการใน
พระราชดาริว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ดาเนินการหรือไม่
(3) สารวจสภาพปัญหา ความต้องการของ
หน่วยงาน และจัดทาแผนและงบประมาณใน
โครงการเพื่อเสนอจังหวัดพิจารณา
(4) ให้ดาเนินการตรวจสอบ/สอบสวนแบบ ปลัดจังหวัด
ติดตามตัวสาหรับผู้ที่สงสัยเข้าข่ายโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
(5) จัดประชุมปรึกษาหารือด้านการข่าวโดย
ส่วนราชการ/หน่วยงานบูรณาการร่วมกันให้
เป็นแนวทางเดียวกันในการรายงานข่าว
นายบุญเรือง เมฆฉิม
(1) ให้จัดประชุมพิจารณาในโครงการเดป้า รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ว่าจะดาเนินการหรือสานต่อไปในทิศทางใด

- 18 ที่

วัน/เดือน/ปี/
เวลา/สถานที่/

กลุ่มเป้าหมาย

การนาเสนอ/สภาพปัญหา/ความต้องการ
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
(2) กรมอุตุนิยมวิทยามีโครงการที่จะติดตั้ง
เครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติในทุกอาเภอ
เพื่อให้มีข้อมูลที่ครอบคลุมทุกมิตินาไปใช้ใน
การพยากรณ์ลงไปถึงระดับตาบล

แนวทางปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ
ของคณะตรวจเยี่ยม

ผู้กากับดูแล

(2) ขอให้ตรวจสอบการที่มีบุคลอ้างว่า
สามารถใช้แอพพลิเคชั่นในการพยากรณ์
อากาศเพื่อสารวจพื้นที่ในการทากิจกรรมต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรหรืออื่น ๆ โดย
สามารถทราบสภาพอากาศล่วงหน้าเป็นปีว่า
มีข้อมูลที่เป็นจริงหรือไม่
(3) จังหวัดวางแผนที่จะจัดทาโครงการ
“หน้าบ้าน น่ามอง” ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันจัดระเบียบ ปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน์ในชุมชน/หมู่บ้าน จึงขอความ
ร่วมมือบริษัท ทีโอที จากัดฯ และบริษัท กสท
โทรคมนาคม จากัดฯ ร่วมดาเนินการในครั้งนี้
อาทิ เรื่องของการเก็บสายโทรศัพท์ตามเสา
ไฟฟ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงานอานวยการ

