รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 3/๒๕62
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายชยันต์ ศิริมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายศุภกร มูลสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
4. พ.ต.ท.ประภาส จุลรัตน์
แทน อัยการจังหวัดมุกดาหาร
5. ร.ต.อ.มนตรี ทุมนัส
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
10. นายสันธาน สร้อยสาโรง
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
11. นายบุญเรือง เมฆฉิม
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
11. นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห
แทน พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
12. นางบุษกร วงค์อาพาส
แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
13. นายสัญญ์ธวัชช์ ริว้ เหลือง
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
14. นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
15. นายกนก ศรีวิชัยนันท์
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
16. นายพรชัย พุดซ้อน
นายอาเภอคาชะอี
17. นายยุคล กาญจนศิริพงศ์
นายอาเภอดอนตาล
18. นายสมุทร สมศักดิ์ศรี
แทน นายอาเภอนิคมคาสร้อย
19. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
นายอาเภอหนองสูง
20. นายสมศักดิ์ บุญจันทร์
นายอาเภอดงหลวง
21. นางรัชนิกานต์ อุฒามาตย์
แทน นายอาเภอหว้านใหญ่
22. นางสาวบุญเตรียม คาถา
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
23. นายสุรชัย แสนสุข
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
24. นางศวัญญา ศรพรม
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
25. นางพรผกา ศิริบุรี
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
26. นายณัฐพร เหลืองอร่าม
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
27. นายพูนทรัพย์ ศรีไพบูลย์
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
28. นางระพีพรรณ รัตนบริหาร
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
29. นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
30. นายธัชชัย ใจคง
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
31. นายบัญชา ผลานุวงษ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
32. นางทัศนีวรรณ เชื้อเจ็ดตน
หัวหน้าภาคบริการโลหิตที่ 7 อุบลราชธานี
33. นายชวาลภพ บูรณะ
แทน หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
34. นายวรวุฒิ จันทิ
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 10.2
35. นางสาวพิมล โพนทราย
แทน ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
36. นายบรรจง นิลสิทธิ์สถาพร
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

๒
37. นางสาวมณีรัตน์ คนยืน
38. นายปรีชา เจริญทรง
39. นางสาวกัญญา ไชยพิมูล
40. นายอนันตชัย ไขประกาย
41. นางสาวชัชปฎา ประทุมทิพย์
42. นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์
43. นายอภิรักษ์ ภักดีสุวรรณ
44. นายนิรัตน์ ปังศรีอุทัย
45. นางสาวจิตรปฏิมา เทียนศรี
46. นายชัชวาล ราชขันธ์
47. นายธีรศักดิ์ สามารถ
48. พล.ต.อ.วีรสันธ์ สมใจ
49. พ.ต.อ.ชนะพณ สุวรรณศรีนนท์
50. พ.ต.ท.คณพศ บุญนฤธี
51. พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ บารุงสวัสดิ์
52. พ.ต.อ.เกียรติภูมิ สุวรรณไตรย์
53. นายบุญชัย ตัณฑชุณห์
54. นายสมบุญ ธัญญาผล
55. นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
56. นายวันชัย ประยงค์หอม
57. นายสุรพงษ์ เล็กศรัณยพงษ์
58. นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม
59. นางบานเย็น พิมพ์ทองงาม
60. นายพิศิษฐ์ ผลิสินเอี่ยม
61. นางเรียบ บริสุทธิ์ซึ้งใจ
62. นายเฉลิมพล เพชรรัตน์
63. นางสาวฐิติรัตน์ แสนสุข
64. นายพชร โพธิ์กิ่ง
65. นางดวงแก้ว แสนบุบผา
66. นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา
67. นายพิทักษ์ เมืองโคตร
68. นายวระชาย กองโพธิ์
69. นายสุรสิทธิ์ โสรินทร์
70. นายชวรงค์ วงศ์ศรีทา
71. นายมารุต อุปนิสากร
72. นายถาวร พลีดี
73. นายสมพารน์ แน่นอุดร
74. นายพรหมพิริยะ พรหมสูตร
75. นายกิมหงวน อุทัย
76. นายชัยกร จันทร์ศรี
77. นายณัฐกร เทพรังศิริกุล

แทน ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดมุกดาหาร
คลังจังหวัดมุกดาหาร
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
แทน สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
แทน นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
แทน ผู้จัดการธนาคาออมสินเขตมุกดาหาร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
แทน ผกก.10 กองบังคับการตารวจน้า
ผกก.อก.ภ.จว.มห
ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดมุกดาหาร
หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
แทน สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทน หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยฯ
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
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78. นางสาวพะนอ มณีสุข
79. นางวนิดา คงกันกง
80. นายเรือง สุพร
81. นางยุภา สุขทองลา
82. นายไกรสร แจ่มหอม
83. นายอนน บุญกระสาน
84. นายวิชัย พลอยกลม
85. นายเดชา แสงสุวรรณ
86. นางหริรักษ์ มณีสร้อย
87. นางสาวเสาวนีย์ บุพบุญ
88. นายสุหฤทธิ์ ชาญวนังกูร
89. นายเกษศิริ สุวพงษ์
90. ร.ท.สุทธิพงษ์ ปริปุญโญ
91. ร.อ.ณัฐวุฒิ จ้อยทอง
92. พ.อ.ผดุงศักดิ์ พันธ์วิไล
93. น.ท.อดิศักดิ์ ภานุโรจนากร
94. นายสุพิชัย หล่าสกุล
95. นายทองอินทร์ อันอาน
96. นายสุรพร ผิวงาม
97. นายกานต์ สุวรรณพันธ์
98. นางสาวณภัทร โคตรสมบัติ
99. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์
100. นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล
101. นายฉัตรชัย เฉลิมช่วง
102. นางมยุรี อึ้งตระกูล
103. นางมุณินทร์ธร อัคนิจ
104. นายสุรเดช อัคราช
105. นางศิริพร เศษแสงศรี
106. นายเกษม ผิวคา
107. นายกวี
108. นายวาปี พรมรัตน์
109. นายประนม รัชอินทร์
110. นายชาคริต นาควิเชียร
111. นางโสมนัส ทองสุข
112. นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์
113. นางเยาวลักษณ์ ตั้งประกิจ
114. นางธงชัย โสดา
115. นางบุญญสรณ์ บุญโสม
116. นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง
117. นายณัฐพล สุริยนต์

แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการครูฯ จ.มุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการ สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
แทน พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.กกล.รส.จว.มห
แทน สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.นพค.24
ผบ.หมู่เรือที่ 3 นรข.
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน รองประธาน ก.ธ.จ.มุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
แทน หัวหน้าศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร
หัวหน้าด่านป่าไม้มุกดาหาร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
นายกสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
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118. นางสาวกิตติยา พรมลือ
119. นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์

แทน ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ไม่มาประชุม
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายสุวิทย์ จันทร์หวร) ติดราชการ
2. อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
3. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
4. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
5. ผู้จัดการการสานักงานจัดการน้าเสียสาขามุกดาหาร
6. ผู้อานวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร
7. ผู้อานวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
8. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
9. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
10. ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 234
11. ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
12. หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
13. หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
14. ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
15. หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้า จ.มุกดาหาร
16. โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
17. ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
18. ผอ.รมน.จว.มห.
19. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
20. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
21. ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
22. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มน้าฯ
23. ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
24. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
25. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
26. นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
27. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
28. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
29. ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดมุกดาหาร

๕
เริ่มประชุมเวลา

เวลา ๐๙.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานการประชุม
กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

พิธีการก่อนการประชุม
๑. พิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจาปี 2562 (สานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ในฐานะกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจาจังหวัดมุกดาหาร
ได้รับ การประสานจากมูล นิธิราชประชานุเคราะห์ ให้ จัดการมอบทุนพระราชทานเพื่อ
การศึกษาสงเคราะห์ ประจาปีการศึกษา 2561 แก่เด็กนักเรียนจานวน 2 รายซึ่งบิดาประสบ
อุบั ติเหตุ สาธารณภัย (ฟ้าผ่ าเสี ยชีวิต) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2545 และได้รับทุน
พระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา ประกอบด้วย
1. นางสาวปรียาวรรณ ปริปุรณะ อายุ 20 ปี กาลังศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. นายวั ช รพล ปริ ปุ ร ณะ อายุ 18 ปี ก าลั ง ศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6
โรงเรียนดอนตาลวิทยา ตาบลดอนตาล อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
2. พิ ธี มอบเกี ยรติ บั ตร ผู้ เข้ า ร่ วมกิ จกรรมคั ดเลื อกเป็ น ปู ชนี ยบุ ค คลด้ า นภาษาไทย
ผู้ ใ ช้ ภ าษาไทยดี เ ด่ น ผู้ ใช้ ภ าษาไทยถิ่ น ดี เด่ น และผู้ มี คุ ณู ปการต่ อการใช้ ภ าษาไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๒ และคั ดเลือกเยาวชนผู้ ใช้ภาษาไทยดี เด่นที่มี ความสามารถด้าน
การพู ด การอ่ า น การเขี ยน ของจั งหวั ด มุ กดาหาร เนื่ องในวั น ภาษาไทยแห่ งชาติ
พุทธศักราช ๒๕๖๒ (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒ นธรรม ได้จัดทาโครงการคัดเลือก
บุคคลเพื่อพิจารณายกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น
ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๒ และคัดเลือก
เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช
๒๕๖๒ เนื่ อ งในวัน ภาษาไทยแห่ งชาติ พุท ธศัก ราช ๒๕๖๒ เพื่อเป็น แบบอย่ างที่ ดีแ ก่
สั ง คมไทยในการใช้ ภ าษาไทยและภาษาไทยถิ่ น ดี เ ด่ น ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งเหมาะสม
คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการ
พูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในระดับจังหวัด โดยจัดส่งผลงานผู้ได้รับการ
คัดเลือก ลาดับที่ ๑ - ๓ เข้ารับการพิจารณาในระดับประเทศต่อไปเพื่อเป็นขวัญกาลังใจ
ส าหรั บ เยาวชนที่ ส มควรได้ รั บ การพิ จ ารณาเป็ น เยาวชนผู้ ใ ช้ ภ าษาไทยดี เ ด่ น ที่ มี
ความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของจังหวัดมุกดาหาร
ขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบเกียรติบัตรให้ผู้ได้รับการพิจารณา ดังนี้
๑. นางสาววิมลรัตน์ ศรีโยหะ
โรงเรียนมุกดาหาร
๒. นางสาวศศิกานต์ ระวิสิทธิ์
โรงเรียนมุกดาหาร
๓. นางสาววันวิษา แขสว่าง
โรงเรียนคาชะอีวิทยาคาร
๔. นางสาวอาริยาภรณ์ โคตรพันธ์
โรงเรียนคาชะอีวิทยาคาร
๕. เด็กหญิงจินห์นิภา โกศลศักดิ์สกุล
โรงเรียนคาชะอีวิทยาคาร

๖
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การใช้ที่ราชพัสดุไปจัดหาประโยชน์และการจัดเก็บเงินเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
ด้วยจังหวัดมุกดาหาร จะเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการขอใช้ห้องประชุมศาลา
กลางจั งหวัดมุ กดาหาร ของส่ ว นราชการ ไว้ใช้ จ่ายเพื่อ บูรณะทรั พย์สิ น ซึ่ งกรมธนารัก ษ์
ได้เห็นชอบให้นาที่ราชพัสดุไปใช้ประโยชน์ และกรมบัญชีกลางได้พิจารณาอนุญาตให้เก็บเงิน
ไว้ ส มทบเพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า สาธารณู ป โภคค่ า บ ารุ ง รั ก ษาซ่ อ มแซมทรั พ ย์ สิ น และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น
เกี่ยวเนื่องจากการใช้ทรัพย์สินของทางราชการได้
อาศัยอานาจตามความหนังสือสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.4/ว
3038 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 503 ลงวันที่
19 ธันวาคม 2548 จึงกาหนดหลักเกณฑ์ และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุมในอาคาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร สาหรับใช้จัดประชุม อบรม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมอื่นๆ ดังนี้
1) ข้อปฏิบัติในการขอใช้ห้องประชุมอาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
(1) ส่วนราชการที่ขอใช้ห้องประชุมจะต้องแจ้งความประสงค์ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
มุกดาหาร ตามแบบฟอร์มที่กาหนดเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทาการ
(2) ไม่ใช้ห้องประชุมในเรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดี
(3) ความเสี ยหายของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากผู้ ขอใช้ห้องประชุม ผู้ขอใช้
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
(4) อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มการใช้ ห้ อ งประชุ ม ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยกาหนด
(5) เพื่อประโยชน์ของทางราชการ จังหวัดมุกดาหารอาจจะขอสงวนสิทธิ์ในการ
ใช้ห้องประชุมได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2) อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ดังนี้
(1) ห้ องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุ กดาหาร (หลั งเก่า )
ขนาดพื้นที่ 148 ตารางเมตร ไม่เกิน 50 ที่นั่ง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ 400 บาท/ชั่วโมง
(2) ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร(หลังเก่า) ขนาด
พื้นที่ 148 ตารางเมตร ไม่เกิน 50 ที่นั่ง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ 400 บาท/ชั่วโมง
(3) ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า) ขนาด
พื้นที่ 380 ตารางเมตร ตั้งแต่ 101 ที่นั่งขึ้นไป อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ 750 บาท/ชั่วโมง
(4) ห้องประชุมแก้วมุกดา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่) ขนาด
พื้นที่ 362 ตารางเมตร ตั้งแต่ 101 ที่นั่งขึ้นไป อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ 750 บาท/ชั่วโมง
โดยเศษของชั่วโมงให้นับเป็น 1 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

มติที่ประชุม

รับทราบ
1.2 การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดมุกดาหาร

หน.สนจ.
ลาดับ
1

(1) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายไปดารงตาแหน่งจังหวัดอื่น
ชื่อ – สกุล
ร.ต.อ.พิชิต อวนพล

ตาแหน่งเดิม
อัยการจังหวัดมุกดาหาร

ตาแหน่งใหม่
อัยการผู้เชี่ยวชาญ สานักงานนโยบาย
ยุ ทธศาสตร์ และงบประมาณ
สานักงานอัยการสูงสุด

๗
2
3
4
5

นายณพร เกิดประดิษฐ์

อั ย ก ารจั งหวั ดคดี เยา ว ช น แล ะ
ครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
พ.ต.อ.โกเมน สุภาพ
ผกก.ตรวจคนเข้ า เมื อ งจั ง หวั ด
มุกดาหาร
พ.ต.อ.ขวัญชาติ วงศ์ขจร
ผกก.กองกากับการ 10
ไพบูลย์
กองบังคับการตารวจน้า มุกดาหาร
นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข สถิติจังหวัดมุกดาหาร

อั ยการจั งหวั ดคดี ศาลแขวง
เชียงราย
ผกก.ตรวจคนเข้ า เมื องจั ง หวั ด
เชียงใหม่
ผกก.กองกากับการ 8
กองบังคับการตารวจน้าภูเก็ต
สถิติจังหวัดสุรินทร์

(2) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 ร.ต.ท.มนตรี ทุมนัส

ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่
อั ย การจั ง หวั ด คุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละ อั ย การจั ง หวั ด คดี เ ยาวชนและ
ช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและการ ครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
บังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
2 พ.ต.อ.ชนะพณ สุวรรณศรีนนท์ ผกก.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน ผกก.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
มุกดาหาร
3 นายบุญชัย ตัณฑชุณห์
ผู้อานวยการโครงการชลประทาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
หนองบัวลาภู
มุกดาหาร
(3) ภาคเอกชน ดารงตาแหน่งใหม่
1. นางเยาวลักษณ์ ตั้งประกิจ นายกสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยงจังหวัดมุกดาหาร
มติที่ประชุม
รับทราบ
๑.3 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕62 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
มติที่ประชุม
รับทราบ
1.4 สรุ ป ผลการด าเนิ น งานโครงการรณรงค์ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด
TO BE NUMBER ONE จังหวัดมุกดาหาร ณ มีนาคม ๒๕๖๒ (สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร)
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

หน. สนจ.

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/๒๕62 วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานการประชุม มีจานวน 16 หน้า ฝ่ ายเลขานุการได้ เ ผยแพร่ รายงานการ
ประชุม ในเว็บ ไซต์ จังหวัด www.mukdahan.go.th และแจ้งส่ ว นราชการหน่ว ยงาน
ตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/๒๕62 วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) การจั ดพิธี ทาน้าอภิเษกของจังหวัด ในการงานพระราชพิธี บรมราชาภิเษก
(สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยจังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ในคราวประชุม
คณะกรรมการอานวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่
26 มกราคม 2562 โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็น
องค์ประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบเรื่องคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระ

๘
ราชพิธีบรมราชาภิเษก และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
ดาเนินการจัดทาน้าอภิเษกของจังหวัด เพื่อนาไปประกอบพิธีเสกน้าอภิเษก ในการพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษกต่อไป
1. พิธีพลีกรรมตักน้า
วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 : ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีพลี
กรรมตักน้า จากแหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด โดยกล่าวคาถาพลีกรรมตักน้า แล้วตักน้า
จากแหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ใส่ขันน้าสาคร (ปริมาณร้อยละ 80 ของขันน้าสาคร) เพื่อนาไปทา
เป็นน้าอภิเษก ฤกษ์เวลา 11.52 – 12.38 น. (รวมเวลา 46 นาที) แล้วปิดฝาขันน้า
สาครให้สนิท ห่อด้วยผ้าขาวไม่มีลวดลาย ผูกมัดด้วยริบบิ้นสีขาว และเชิญไปยังสถานที่
ประกอบพิธีทาน้าอภิเษก การแต่งกาย ชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก
2. พิธีทาน้าอภิเษก
วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 : ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี
ทาน้าอภิเษก ณ สถานที่ตามที่จังหวัดกาหนด อาทิ พระอุโบสถ พระวิหาร การแต่งกาย
เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายชั้นสูงสุด ไม่สวมหมวก
3. พิธีเวียนเทียนสมโภชน้าอภิเษก
วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 : ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาสและพระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์เป็นประธานฝ่ ายสงฆ์ ในพิธีจุดเทียนชัยส่ ว น
พิธีดับเทียนชัยให้เป็นพระเถราจารย์รูปอื่นที่มิใช่ประธานสงฆ์ผู้จุดเทียนชัย สาหรับพิธีตัก
น้าอภิเษกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวคาถาตักน้าแล้วตักน้าจากขันน้าสาครใส่คนโทจนถึง
คอของคนโทแล้วปิดฝาคนโทให้สนิท การแต่งกาย เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายชั้นสูงสุด
ไม่สวมหมวก
4. การเชิญคนโทน้าอภิเษกมาเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย
วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 : ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญคนโทน้าอภิเษก
ของจังหวัดจานวน 1 ใบ ไปเก็บรักษาไว้ ณ ห้องดอกแก้ว ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น. การแต่งกาย ชุดปกติขาว ไม่สวม
หมวก ทั้งนี้ ช่วงเวลา 18.30 น. ขอเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมซักซ้อมการเดินริ้วขบวน
เชิญคนโทน้าอภิเษกและวันทยหัตถ์ ณ บริเวณถนนอัษฎางค์ ด้านหน้าอาคารศาลาว่าการ
กระทรวงมหาดไทย การแต่งกาย ชุดปกติขาว สวมหมวก
5. การซ้อมเดินริ้วขบวน เชิญคนโทน้าอภิเษก
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 : ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมซ้อมเดินริ้ว
ขบวนเชิญคนโทน้าอภิเษก เวลา 06.00 น. จากกระทรวงมหาดไทยไปวัดสุทัศนเทพวราราม
(ระยะทาง 700 เมตร) และจากวัดสุทัศนเทพ-วรารามไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (ระยะทาง 2 กิโ ลเมตร) การแต่งกาย เครื่องแบบสี กากี คอพับ แขนยาว
สวมหมวก
6. การเดินริ้วขบวนเชิญคนโทน้าอภิเษก
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 : ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมเดินริ้วขบวน
เชิญคนโทน้าอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม (ระยะทาง 700 เมตร)
เวลา 07.00 น. การแต่งกาย ชุดปกติขาว สวมหมวก และเวลา 15.00 น. ผู้ว่าราชการ
จังหวัดร่วมพิธีเสกน้าอภิเษกรวม ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม การแต่ งกาย
เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายช้างเผือก ไม่สวมหมวก

๙

มติที่ประชุม

หน.สนจ.

มติที่ประชุม
หน.สนจ.

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 : ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมเดินริ้วขบวนเชิญ
คนโทน้ าอภิเษกจากวัดสุ ทัศนเทพวรารามไปยังพระอุโ บสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
(ระยะทาง 2 กิโลเมตร) เวลา 06.30 น. การแต่งกาย เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพาย
ช้างเผือก สวมหมวก
กาหนดการจัดพิธีทาน้าอภิเษกของจังหวัดมุกดาหาร ในการงานพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก
1. พิธีพลีกรรมตักน้าจากแหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562
เวลา 10.00 น. ณ น้าตกแก้งช้างเนียม บ้านแก้งช้างเนียม ตาบลคาชะอี อาเภอคาชะอี
การแต่งกาย ชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก
2. พิธีทาน้าอภิเษก ในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น.
ณ วัดศรีมงคลใต้ (พระอารามหลวง) อาเภอเมืองมุกดาหาร การแต่งกาย เครื่องแบบเต็ม
ยศ สายสะพายชั้นสูงสุด ไม่สวมหมวก
3. พิ ธี เ วี ย นเที ย นสมโภชน้ าอภิ เ ษก ในวั น อั ง คารที่ 9 เมษายน 2562
เวลา 09.00 น. ณ วัดศรีมงคลใต้ (พระอารามหลวง) อาเภอเมืองมุกดาหาร การแต่งกาย
เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายชั้นสูงสุด ไม่สวมหมวก
จั ง หวั ด มุ ก ดาหารจึ ง ขอเชิ ญ ส่ ว นราชการ/หน่ ว ยงานเข้ า ร่ ว มพิ ธี ฯ
ตามกาหนดการข้างต้น ทั้งนี้ พิธีพลีกรรมตักน้าจากแหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ ณ น้าตกแก้งช้างเนียม
บ้านแก้งช้างเนี ยม ตาบลคาชะอี อาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหารได้จัดรถ รับ - ส่ ง ส าหรับ
ผู้เข้าร่วมพิธี กาหนดเดินทางออกจากบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ในเวลา 09.00 น.
รับทราบ
(2) พิธีถวายราชสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และการจัดงาน “วันข้าราชการพลเรือน” ประจาปี ๒๕๖2
(สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕ เห็นชอบให้วันที่ ๓๑ มีนาคม
ของทุ กปี เป็ น “วั นที่ ระลึ กพระบาทสมเด็ จพระนั่ งเกล้าเจ้ าอยู่ หั ว พระมหาเจษฎาราชเจ้ า”
และประกาศให้ ข้ าราชการและประชาชนประกอบพิ ธี ถวายราชสั กการะ โดยไม่ ถื อเป็ น
วันหยุดราชการ เพื่อเป็นการน้อมราลึกถึงพระเกียรติคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และในวันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพล
เรือน ในการนี้ จังหวัดมุกดาหารจึงกาหนดจัดพิธีถวายราชสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และได้บูรณาการ จัดงาน “วันข้าราชการพลเรือน”
ประจาปี ๒๕๖2 เพื่อเชิดชูเกียรติของข้าราชการพลเรือน ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562
เวลา 09.30 น. ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ
(3) การจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
ด้ว ยคณะรัฐ มนตรีมีม ติ เมื่อวั นที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๒๕ ก าหนดให้ วัน ที่ ๖
เมษายนของทุกปีเป็น “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ์” เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้ า จุ ฬ าโลกมหาราช ในวั น มหามงคลแห่ ง การสถาปนามหาจั กรี บรมราชวงศ์ ในการนี้
จังหวัดมุกดาหารได้กาหนดจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า-

๑๐

มติที่ประชุม
ผอ.กกต.ฯ
มติที่ประชุม

แทน นพ.สสจ.ฯ

มติที่ประชุม

จุ ฬาโลกมหาราช และวั นที่ ระลึ กมหาจั กรี บรมราชวงศ์ ” ในวั นเสาร์ ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖2
เวลา ๐7.3๐ น. ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ
(4) รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (สานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร)
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง อย่างไม่เป็นทางการ
เขตเลื อกตั้ ง ที่ 1 ล าดั บ ที่ 1 นายอนุ รั กษ์ ตั้ งปณิ ธ านนท์ คะแนน 37,937 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 2 ลาดับที่ 1 นายบุญฐิณ ประทุมลี คะแนน 34,040 คะแนน
รับทราบ
(5) รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
(พชอ.) (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
ตามระเบียบส านักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้วย การพั ฒนาคุณภาพชีวิ ตระดับพื้นที่
พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ สาระสาคัญ การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) ดาเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อาเภอ โดยนายอาเภอเป็นประธาน กรรมการจากภาครัฐ กรรมการภาคเอกชน กรรมการ
ภาคประชาชน าธารณสุขอาเภอเป็นกรรมการและเลขานุการ สัดส่วน ๖:๖ :๗ ในภาพรวมของ
การขับเคลื่อนเป็นการวางแนวยุทธศาสตร์ ๕ ดี ประกอบด้วย คนดี ศึกษาดี สิ่งแวดล้อมดี
รายได้ ดี และสุ ขภาพดี ขับเคลื่ อนผ่ านหน่ วยงานราชการระดับอ าเภอ องค์กรชุมชน
คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตาบล กานัน ผู้ใหญ่บ้าน สานักงานสาธารณสุข
จั งหวัดมุกดาหาร ได้ประสานและรวบรวมข้อมูลจาก พชอ.ในแต่ละอาเภอ และข้อมูลผล
การขับเคลื่อนนโยบายจากจังหวัดลงสู่การดาเนินการ ของ พชอ. ผลการดาเนินงาน
1) คนดี กิจกรรมหลักเพื่อส่งเสริมในมิติคนดี ได้แก่ การส่งเสริมวินัยการจราจร
ของ พชอ.เมืองมุกดาหาร นิคมคาสร้อย หนองสูง หมู่บ้านศีล ๕ งานศพปลอดเหล้า ของ พชอ.
นิคมคาสร้อย
2) ศึกษาดี กิจกรรมหลักเน้น การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ตามโครงการมหัศจรรย์
๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต พัฒนาศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ อาเภอละ ๑ ศูนย์ รวม ๗ แห่ง
3) รายได้ดี โครงการส่งเสริมรายได้ของกระทรวงสาธารณสุข คือการส่งเสริมการ
ปลูกสมุนไพร ตามโครงการเมืองสมุนไพรมุกดาหาร มีเกษตรกรลงทะเบียน จานวน ๑๘๘ ราย
พื้นที่ปลูก จานวน ๓๐๘ ไร่ ส่งโรงงานผลิตยาสมุนไพร ของโรงพยาบาลนิคมคาสร้อย
4) สิ่งแวดล้อมดี กิจกรรมหลัก เน้นการคัดแยกขยะอินทรีย์ โดยการทาถังขยะ
อินทรีย์ตามโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มีครัวเรือนที่มีการจัดการขยะเปียกทั้ง
จังหวัด ร้อยละ ๓๐
5) สุขภาพดี เป็นการดาเนินการส่งเสริมสุขภาพของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มุกดาหาร
รับทราบ

๑๑
(6) รายงานผลการใช้ จ่ ายเงิ นงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
คลังจังหวัด

1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
%
ลาดับการ
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562
เป้าหมาย สูง/ต่า เบิกจ่าย
รายการ
งบประมาณ ก่อหนี้ (PO) เบิกจ่าย ร้อยละ (มี.ค.62) (+/-) (ประเทศ)
618.11
611.08 65.39
57.00
+8.39
งบประจา 934.45
38
710.86
399.21 31.10
45.00
-13.90
งบลงทุน 1,283.49
38
รวม
2,217.94 1,328.97 1,010.30 45.55
54.00
-8.45
40

คลังจังหวัด

2. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
%
ลาดับการ
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562
สู
ง
/ต่
า
เป้าหมาย
รายการ
เบิกจ่าย
(+/-)
ก่อหนี้
(ประเทศ)
งบประมาณ
เบิกจ่าย ร้อยละ (มี.ค.62)
(PO)
งบดาเนินงาน 40.91
18.41
17.55 42.90 57.00 -14.10
6
งบลงทุน
166.61
26.71
15.20 9.12 45.00 -35.88
28
รวม
207.52
45.12
32.75 15.78 54.00 -38.22
27

มติที่ประชุม

รับทราบ
(7) การดาเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)

คลังจังหวัด
ลาดับ

จานวนบัตร

ส่งมอบบัตร
ให้กับผู้มีสิทธิ์ (ใบ)

คิดเป็น
ร้อยละ

คงเหลือ

คิดเป็น
ร้อยละ

6,502

6,401

98.45

98.45

1.55

2,775

2,696

97.15

97.15

2.85

2

เมือง
มุกดาหาร
คาชะอี

3

ดอนตาล

2,116

2,078

98.20

98.20

1.80

4

นิคมคาสร้อย

2,355

2,341

99.41

99.41

0.59

5

ดงหลวง

2,053

2,044

99.56

99.56

0.44

6

หว้านใหญ่

1,262

1,252

99.21

99.21

0.79

7

หนองสูง

1,203

1,196

99.42

99.42

0.58

รวม

18,266

18,008

98.59

98.59

1.41

1

มติที่ประชุม

อาเภอ

รับทราบ

๑๒
3.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
(1) เรื่ อง โครงการส่งเสริ มการท่องเที่ยวริ มโขงเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้า น
(สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร)
แทน ผอ.ท่องเที่ยวฯ
1. เทศกาลมิตรภาพไทย – ลาว 2019 Thai – Laos Friendship Festival
2019 ครั้งที่ 1 เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ Muk – SawanFun & Fin Festival 2019
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง และเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่ม
แม่น้าโขง เพื่อเป็นกลไกการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเพื่อนบ้าน และการสร้างงานการ
กระจายรายได้ให้กับชุมชน ลดความเหลื่อมล้า ตลอดจนการบูรณาการการทางานร่วมกันใน
รูปแบบประชารัฐจังหวัดมุกดาหารอย่างเป็นรูปธรรม
ฃื่องาน : เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ Muk – Sawan Fun & Fin Festival
2019” จัดงานระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2562 (09.00 – 18.00 น.)
สถานที่จัดงาน หาดมโนภิรมย์ ตาบลชะโนด อาเภอหว้านใหญ่ จั งหวัดมุกดาหาร รูปแบบ
การจัดงานและกิจกรรมภายในงาน แบ่งออกเป็น 6 โซน ดังนี้
โซนที่ 1 ทาบุญก่อเจดีย์ทราย : Sabiang Boon (สนง.วัฒนธรรมจังหวัด/
สนง.พุทธศาสนาจังหวัด)
โซนที่ 2 สุดฟินอาหารถิ่นริมโขง : Fun Food Fin (สนง.สาธารณสุข/
สนง.ปศุสัตว์/กลุ่ม YEC)
โซนที่ 3 สาด สี ดนตรี EDM (Electronic Dance Music) (ททท./
สนง.วัฒนธรรม/สทกจ./กลุ่ม YEC)
โซนที่ 4 มหัศจรรย์ทรายโขง : Wonderful Sand Kong (สทกจ./ททท./
กลุ่ม YEC)
โซนที่ 5 กีฬา-นันทนาการ : Sport Fun (กกท/สทกจ.)
โซนที่ 6 กินข้าวบนน้าโขง : Food & Fin (อ.หว้านใหญ่/ทต.ชะโนด)
Highlight การเต้นบาสโลปร่วม มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ในวันที่ 15 เมษายน 2562
จานวน 5,000 คน
การมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ : สานักงานจังหวัดมุกดาหาร สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจั งหวัดมุกดาหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่ว นกลางและส านักงานนครพนม
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร สานักงาน
การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร กลุ่ม
YEC อาเภอหว้านใหญ่ และเทศบาลตาบลชะโนด รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่ไห้ความร่วมมือ
2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมเชิงกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว เขต
พัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมปั่น
จักรยาน (ทัวร์ออฟแม่โขง Pedaling Romantic Mekong)
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง และเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่ม
แม่ น้ าโขง เพื่อ ดึ งดู ดนั กท่ องเที่ ยวที่ สนใจการท่องเที่ ยวเชิ งกี ฬาและนันทนาการเข้าร่ วม
กิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขงให้
เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

๑๓
สาระสาคัญ
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงกีฬ าและนันทนาการเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง ทั้ง 5
จังหวัด ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
การดาเนินการ
มีการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน BIKE RALLY TOUR OF MEKONG (ทัวร์ออฟ
แม่โ ขง) ในพื้น ที่จั ง หวัดมุ กดาหาร เมื่อ วันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ จุดชมวิว สะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว แห่ งที่ 2 โดยมี นายศุภ กร มูล สุ ว รรณ รองผู้ ว่าราชการจังหวัด
มุกดาหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และปล่อยตัวนักกีฬา และนางสาวหริรักษ์ มณี
สร้อย รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
ของการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 256 คน โดยใช้เส้นทางปั่นชมวัด
มโนภิรมย์ และแก่งกะเบา มีการเล่นเกม RC เช่น การปาเป้า การยิงปืนอัดลม เพื่อเก็บ
คะแนน มีการเก็บขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท่องเที่ ยว ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 1-5
จะได้รับเงินรางวัลและโล่รางวัลแต่ละประเภทการแข่งขัน
การมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ : จังหวัดมุกาดาหาร สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดมุกดาหาร อาเภอหว้านใหญ่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่งขาม และเทศบาลตาบล
ชะโนด กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
โรงพยาบาลมุกดาหาร รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่ไห้ความร่วมมือ
3. กิจกรรมวิ่งมุกดาหาร ฮาล์ ฟมาราธอนนานาชาติ เพื่อการท่องเที่ยว
ประจาปี 2562 (Run Muk 2019)
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง และเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่ม
แม่ น้ าโขง เพื่อ ดึ งดู ดนั กท่ องเที่ ยวที่ สนใจการท่องเที่ ยวเชิ งกี ฬาและนันทนาการเข้าร่ วม
กิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขงให้
เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
สาระสาคัญ
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น
การดาเนินการ
วันที่ 3 มีนาคม 2562 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ได้ ใ ห้ เ กี ย รติ เ ป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด กิ จ กรรมวิ่ ง มุ ก ดาหาร ฮาล์ ฟ มาราธอนนานาชาติ
เพื่อการท่องเที่ยว ประจาปี 2562 (Run Muk 2019)
ณ บริเวณลานจอดรถด่านศุลกากรจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนางหริรักษ์ มณี
สร้อย รักษาราชการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์
ของการจัดกิจ กรรม ซึ่ งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่
สนใจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ โดยใช้การวิ่งเป็นสื่อและเพื่อประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
กว่า 3,000 คน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท คือ HALF MARATHON/
MINI MARATHON และ MICRO MARATHON ผู้ที่เข้าเส้นชัยลาดับที่ 1-3 ของประเภท-
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HALF และ MINI จะได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัล ใช้เส้นทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
แห่งที่ 2 ถนนชยางกูร กลับตัวที่โกลบอล เฮาส์เข้าเส้นชัยที่จุดจอดรถด่านศุลกากรจังหวัด
มุกดาหาร คาดว่าจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมกว่า 9 ล้านบาท
การมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ : จังหวัดมุกาดาหาร สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดมุกดาหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม การกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดมุกดาหาร หอการค้าจังหวัดมุกดาหาร กลุ่ม YEC รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่ไห้ความร่วมมือ
4. การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 15 ประจาปี 2562รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 3
สาระสาคัญ จังหวัดมุกดาหาร โดยสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
มุกดาหาร ได้รับเกียรติจากกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬากีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่
15 ประจาปี 2562รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 3 ซึ่งจังหวัดมุกดาหาร รับเป็นเจ้าภาพในรุ่น
อายุ 16 ปี และประเภทประชาชนหญิง
ผลการด าเนิ น งาน อยู่ ใ นช่ ว งรองบประมาณจั ด สรรมาจากกรมพลศึ ก ษา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อดาเนินการจัดการแข่งขันในช่ว งเดือนเมษายน พฤษภาคม 2562
5. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิ่งมาราธอน Savannakhet Trail Run 2562
สาระสาคัญ จังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจาก สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวัน
นะเขต ร่วมกับแขวงสะหวันนะเขตว่ามีการจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอน Savannakhet Trail
Run 2019 ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 ณ บริเวณป่าสงวนดงนาตาด นครไกสอ
นพมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทย – ลาว แบบเชื่อมโยง ตามแนวทาง Two countries – One Destination
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของแขวงสะหวันนะเขต และกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดตามแนว
ชายแดนไทย-ลาว ซึ่งการแข่งขัน มี 3 ระยะทาง คือ ระยะ 30 กิโลเมตร 10 กิโลเมตร
และ 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 1,500 บาท สาหรับแบบนอนพัก 1 คืน ค่าสมัคร 1,000
บาท สาหรับระยะทาง 5 กิโลเมตร (ค่าเอกสารผ่านแดน+ค่าธรรมเนียมในการผ่านแดน+
ค่ า รถรั บ ส่ ง ) มี ร ถบั ส บริ ก ารรั บ ส่ ง ณ หน้ า ศาลากลางจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร จ านวน
2 คัน รถออกเวลา 04.00 น. ของวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งขณะนี้จังหวัดมุกดาหารมี
ผู้สมัคร จานวน 50 คน
รับทราบ
๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)
(1) ก า ร พิ จ า ร ณ า เ ส น อ ชื่ อ สั ต ว์ เ พื่ อ เ ป็ น สั ต ว์ จั ง ห วั ด มุ ก ด า ห า ร
(สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร)
จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร มี ห นั ง สื อ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มห 0017.2/ว 557 ลงวั น ที่ 23
มกราคม 2562 เรื่องแนวทางในการสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ จังหวัดมุกดาหาร โดยได้แจ้งแนวทางในการสนับสนุนและขับเคลื่อนโรงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งแนวทางในลาดับที่ 2 มอบหมายให้ส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนคัดเลือกสัตว์ประถิ่นของจังหวัด
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แล้ ว น าเสนอในที่ ป ระชุ ม กรมการจั ง หวัด พิ จ ารณาคั ดเลื อ กให้ เ ป็น สั ต ว์ ประจ าจั ง หวั ด
(Mascot) สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร ได้ดาเนินการ
แจ้งหน่ว ยงานในสังกัดกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัด
มุกดาหารให้พิจารณาเสนอรายชื่อสัตว์ประจาถิ่นเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นสัตว์ประจา
จังหวัดมุกดาหาร ตามหนังสือสานักงานทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อมจังหวัด
มุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0014.5/ว 429 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 สัตว์ประจา
ถิ่นที่ได้ถูกเสนอชื่อ และได้รับการพิจารณาเพื่อให้เป็นสัตว์ประจาจังหวัดมุกดาหาร คือ
แมวดาว (ชื่อวิทยาศาสตร์ Prionailurus bengalensis) ซึ่งเสนอโดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าภูสีฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของแมวดาว : แมวดาวมีลักษณะทั่วไป คือ มีขนาดเท่ากับแมว
บ้าน มีความเพรียวมากกว่า ขนมีสีซีดสีน้าตาลอ่อน บริเวณท้องสีขาว มีลายคล้ายดอก
กุหลาบบริเวณลาตัวและหาง ส่วนปลายหางเป็นปล้อง มีแถบดาสี่แถบพาดขนานจาก
หน้าผากไปยังบริเวณคอ หัวขนาดเล็ก ปากสั้น และหูกลม
ถิ่นอาศัย : แมวดาวเป็นแมวป่าในเอเชียที่มีเขตกระจายพันธุ์กว้างขวางที่สุด
ชนิดหนึ่ง พบใน 21 ประเทศตั้งแต่ตะวันตกของปากีสถาน ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จนถึงตะวันออกของเกาะชวาบอร์เนียว และกลางหมู่เกาะฟิลิปปินส์ ฯลฯ
อาหาร :
คื อ สั ต ว์ เ ลี้ ย งลู ก ด้ ว ยน้ านมขนาดเล็ ก สั ต ว์ ค รึ่ ง บกครึ่ ง น้ า
สัตว์เลื้อยคลาน นก ปลา ซากสัตว์ และแมลง
สถานภาพปัจจุบันของแมวดาว : จัดให้อยู่ในกลุ่มสัตว์ที่มีความเสี่ยงต่าต่อการ
สูญพันธุ์ (Least concern; LC) ตามบัญชีแดงของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์
(IUCN Red List, 2008) และเป็นชนิดพันธุ์ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีสัตว์หมายเลข 2 ของ
อนุสัญญาการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ (CITES)
ข่าวแมวดาวในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร : เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 61 พบ "แมวดาว"
ซึ่ ง เป็ น สั ต ว์ ป่ า คุ้ ม ครองเสี ย ชี วิ ต ที่ บ ริ เ ว ณถนนหลั ง วั ด ค าสายทอง อ.เมื อ ง
จ.มุกดาหาร คาดว่าออกมาหากินเลยถูกรถชนเสียชีวิต สาหรับซากแมวดาวได้ถูกส่งมอบ
ให้ สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบราชธานี) รับไปดาเนินการทาลายซาก
รับทราบ
2) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” (สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร)
การบริหารจัดการขยะตามนโยบายจังหวัดสะอาด
1) โครงการ “ทาถังขยะเปียกเพิ่มมูลค่าขยะ” จังหวัดมุกดาหาร
ผลการดาเนินโครงการ
จังหวัดมุกดาหารมีการจัดทารูปแบบการรายงานการจัดทาถังขยะเปียก
เพิ่มมูลค่าขยะผ่านการแชร์ Location จุดทาถังขยะเปียก เพื่อนาไปจัดทาฐานข้อมูลแผนที่
ถังขยะเปียกจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งปัจจุบัน
มีส่วนราชการและข้าราชการเข้าร่วม
โครงการจานวน 3,008 คน และอยู่ระหว่างการนาเข้าข้อมูล จานวน 500 คน
การตรวจติดตามผลการดาเนินการจัดทาถังขยะเปียก จังหวัดมุกดาหาร
ประจาปี 2562
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ผลการดาเนินโครงการ จังหวัดมุกดาหารได้ออกตรวจติดตามผลการ
ดาเนินการจดทาถังขยะเปียก จังหวัดมุกดาหาร จานวน 7 อาเภอ ระหว่างเดือนมกราคม
– มีนาคม 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะดาเนินการติดตามเร่งรัดผลการดาเนินการ
ในครั้งต่อไป
2) โครงการ “มุกดาหารเมืองสะอาด”
ผลการดาเนินโครงการ
ปั จ จุ บั น มี ห น่ ว ยงานที่ ส มั ค รเข้ า ร่ ว มโครงการจ านวน 110 แห่ ง
ซึ่งสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารได้ดาเนินการจัดส่งตัวชี้วัดใน
การตรวจประเมิน และจับคู่ไขว้ตรวจระหว่างหน่วยงาน โดยจะดาเนินการตรวจประเมิน
ตามลาดับต่อไป
3) โครงการ “หิ้วถุงผ้า นุ่งผ้าไทย ถือปิ่นโต” จังหวัดมุกดาหาร
ผลการดาเนินโครงการ
จังหวัดมุกดาหารมีการรณรงค์และแจ้งส่วนราชการในการเข้าร่วมกิจกรรม
ตามโครงการ “หิ้วถุงผ้า นุ่งผ้าไทย ถือปิ่นโต” จังหวัดมุกดาหาร และให้รายงานผลการ
ดาเนินการทุกวันที่ 5 ของเดือน โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมในเดือน
มีนาคม 2562 ทั้งสิ้น 30 หน่วยงาน จานวน 465 คน
4) โครงการ “Big Cleaning Day” จังหวัดมุกดาหาร
ผลการดาเนินโครงการ
จังหวัดมุกดาหารมีการรณรงค์และแจ้งส่วนราชการในการเข้าร่วมกิจกรรม
ตามโครงการ “Big Cleaning Day” จังหวัดมุกดาหาร และให้รายงานผลการดาเนินการทุกวันที่ 5
ของเดือน โดยมีส่วนราชการ รายงานการทาความสะอาดหน่วยงานของตนเอง ทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน
จานวน 160 คน เข้าร่วมกิจกรรม
รับทราบ
(3) เรื่ องการเตรี ยมความพร้ อมงาน “เย็ นทั่ วหล้ า มหาสงกรานต์ MUK-SAVAN
Songkran Fun & Fin”ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ หาดมโนภิรมย์ ตาบลชะโนด
อาเภอหว้านใหญ่ (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
จังหวัดมุกดาหาร-แขวงสะหวันนะเขต ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย
กาหนดจัดงานเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ MUK-SAVAN Songkran Fun&Fin”ระหว่าง
วันที่ ๑๑-๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ ที่บริเวณริมแม่น้าโขงหาดมะโนภิรมย์ ตาบลชะโนด อาเภอ
หว้านใหญ่ คาดว่ามีคนมาร่วมงานเป็นจานวนมาก มีกิจกรรมมากมายเช่นการเต้นบาสโลบ
มีอุโมงค์น้า คอนเสิร์ต ถึง 18.00 น ทุกวัน ปัจจุบันมีร้านอาหาร ร้านจาหน่ายของเล่นฉีด
น้ า อุ ปกรณ์ เล่ นน้ า เป็ นต้ น มี หน่ วยงานต่ างๆทั้ งภาครั ฐและเอกชนสนั บสนุนและร่ วม
กิจกรรมครั้งนี้มากมาย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ได้ดาเนินการเตรียมความ
พร้อมที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และสาธารณสุข รองรับทุกโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น
ได้ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่
อุบัติเหตุหมู่ การจมน้า การเสียชีวิตทุกกรณี เช่น อุบัติเหตุ หัวใจวาย ลมแดด อุปทานหมู่
ฯลฯ การระบาดของโรคติดต่อ เช่นอหิวาตกโรค อาหารเป็นพิษ อุจจาระร่วง ไข้หวัดใหญ่
ฯลฯ การอาละวาด ชกต่อย การบาดเจ็บทุกกรณี ฟันแทง บุหรี่ สุรา การจัดการขยะ
อาหารสะอาด ปลอดภัย เป็นต้น

๑๗

มติที่ประชุม

มาตรการในการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ใช้แนวทางการ
จัดการภายใต้ภาวะวิกฤต (Crisis management) ใช้หลักการ 2P2R หมายถึง การ
เตรียมพร้อม (Preparation) การป้องกัน (Prevention) การจัดการหรือตอบสนองต่อภัย
(Response) และการฟื้นฟู (Recovery)
การเตรียมพร้อม (Preparation) : แต่งตั้งคณะกรรมการตามระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขสาหรับทุกโรคและภัยสุขภาพและศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) จังหวัดมุกดาหาร
ปี 2562 ตามคาสั่งที่ 32/2562 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 จัดทาแผนผังโครงสร้าง
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) จังหวัดมุกดาหาร มีการเตรียมความพร้อม ปัจจัยในการ
ทางาน 4M ได้แก่ บุคลากร(Man) งบประมาณ (Money) เครื่องมืออุปกรณ์ ยานพาหนะ
(Material) เช่นเครื่องAED , รถAmbulance ชุดตรวจอาหารและน้า และการบริหาร
จัดการ(Management) ได้กาหนดหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละทีมอย่าง
ชัดเจนตามโครงสร้างEOC (ประชุมผู้เกี่ยวข้อง แล้ว 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 1,6และ11มีนาคม
2562) กาหนดจัดประชุมร่วมกับอาเภอหว้านใหญ่ในวันที่ 21 มีนาคม 2562
การป้ องกัน (Prevention) สุ่ ม ตรวจอาหาร การให้ ค วามรู้ผู้ ประกอบการ
ร้านอาหาร การเฝ้าระวังโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้า โรคอาหารเป็นพิษ การซ้อมแผน
อุบัติเหตุ จมน้า การช่วยฟื้นคืนชีพ ประชุมชี้แจง กาหนดให้มีการซ้อมที่สถานที่จัดงาน
สาธารณสุข และร่วมกั บหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัดและอาเภอหว้านใหญ่ ทั้ง
ชนิดซ้อมแผนบนโต๊ะTable Top Exercise , Functional Exercise หรือแบบเต็มรูปแบบ
(Full Scale Exercise) ก่อนวันที่ 5 เมษายน 2562 มีการประชุมคณะทางานตาม
โครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command : IC) ทั้ง 4 ด้านคือ Commander
Control Communication และ Co-ordination
การจัดการหรือการตอบสนอง (Response) ซึ่งการตอบสนองหรือรับมือกับ
ภัยจะต้องดาเนินการยึดหลัก ระงับ ควบคุม อย่างรวดเร็ว เพื่อให้เกิดความเสียหายหรือ
สู ญเสี ย น้ อยที่สุ ด ส านักงานสาธารณสุ ขจังหวั ดมุกดาหาร ได้เตรียมทีมปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้องดังนี้
1) ที ม ปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ทางการแพทย์ ใ นภาวะภั ย พิ บั ติ (Medical
Emergency Response Team: MERT)
2) ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์เคลื่อนที่เร็ว(Mini-Medical Emergency
Response Team : Mini-MERT)
3) ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (Mental health
Crisis Assessment and Treatment team : MCATT)
4) ทีมหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค (Communicable Disease Control
Unit : CDCU) หรือทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)
5) ทีมสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication)
การฟื้ น ฟู (Recovery) เตรี ย มการชี้ แ จงการช่ ว ยเหลื อ ฟื้ น ฟู ห ากมี ผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ หรือผู้เสียหายจากเหตุการณ์นี้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามสถานการณ์
รับทราบ

๑๘

คลังจังหวัด

(4) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนมกราคม 2562
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
“ในเดือนมกราคม 2562 เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร
บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารมีสัญญาณหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
จากการหดตัวของภาคเกษตรกรรม ภาคการบริการ การบริโภคภาคเอกชน ส่วนการค้า
ชายแดนชะลอตัว สาหรับภาคอุตสาหกรรม การลงทุนภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐ
ขยายตัว เสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัด อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและการจ้างงานหดตัวเมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน”
เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) พบว่าภาพรวมมีสัญญาณหดตัวเมื่อเทียบกับ
เดื อนเดีย วกัน ของปี ก่อ นสะท้ อนจากการผลิ ตภาคเกษตรกรรมหดตั ว โดยดั ชนี ผลผลิ ต
ภาคเกษตรกรรม (API) หดตัวที่ร้อยละ -53.32 เมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกัน ของปีก่อ น
พิจารณาจากปริมาณผลผลิตอ้อยโรงงานและยางพาราหดตัวตามพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตที่
ลดลง และปริมาณอาชญาบัตรสุกรหดตัว เนื่องจากวัตถุดิบอาหารสัตว์ราคาสูงขึ้นมีผลกระทบ
ต่อต้นทุนการผลิตของสุกร ภาคการบริการหดตัว โดยดัชนีผลผลิต ภาคการบริการ (SI) หด
ตัวที่ร้อยละ -28.95 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนเป็นผลมาจากการหดตัวของภาษี
การขายส่ งขายปลี กฯ ประกอบกับ จานวนนักท่องเที่ยวผ่ านด่านตรวจคนเข้าเมืองและ
จานวนผู้ เยี่ยมเยือนจังหวัดมุกดาหารชะลอตัว ทาให้รายได้จากการท่องเที่ยวชะลอตัว
ตามมา สาหรับภาคอุตสาหกรรมขยายตัว โดยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (IPI) ขยายตัวที่
ร้อยละ 17.37 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน พิจารณาจากปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ภาคอุตสาหกรรมและจานวนทุนจดทะเบียนสะสมของภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพิ่มขึ้น
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์(การใช้จ่าย)พบว่า มีสัญญาณชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือน
เดี ย วกั น ของปี ก่ อ น เป็ น ผลมาจากการค้ าชายแดนชะลอตั ว โดยดั ชนี การค้ าชายแดน
(X-m Index) ชะลอตัวร้อยละ 5.54 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการ
หดตัวของมูลค่าการส่งออกร้อยละ -7.75 ขณะที่มูลค่าการนาเข้าขยายตัวร้อยละ 22.80
ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ประกอบการบางส่วนย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเวียดนามเพื่อลดต้นทุน
ทั้งด้านค่าแรงและการขนส่ง ทาให้ การค้าชายแดนปรับตัวลดลง สินค้าส่งออกที่มีมูลค่า
สูงสุด 3 ลาดับแรก คือ (1) เครื่องประมวลผลหรือหน่วยเก็บข้อมูล (2) อุปกรณ์สารองไฟ
และ (3) แผ่นวงจรพิมพ์ สิ นค้านาเข้าที่มีมูลค่าสูงสุด 3 ลาดับแรก คือ (1) สื่อบันทึกหรือ
อุปกรณ์หน่วยความจาต่างๆ (2) เครื่องประมวลผลหรือหน่วยเก็บข้อมูล (3) ทองแดงบริสุทธิ์
ตามลาดับ ด้านการบริโภคภาคเอกชนหดตัว โดยดัชนีการบริโภคภาคเอกชน (Cp Index)
หดตัวร้อยละ -31.88 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนพิจารณาจากการหดตัวของการ
จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม การจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งและการจดทะเบียน
ของรถจั กรยานยนต์ ส าหรั บ การใช้ จ่ า ยภาครั ฐ ขยายตั ว โดยดั ช นี ก ารใช้ จ่ า ยภาครั ฐ
(G Index) ขยายตัวร้อยละ 1.73 จากการเบิกจ่ายรายจ่ายงบประจาที่ขยายตัวร้อยละ 6.63
ส่วนรายจ่ายงบลงทุนหดตัวร้อยละ -22.96 เนื่องจากรายจ่าย งบลงทุนส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่าง
การดาเนิ น การของผู้ รับจ้างซึ่งยังไม่ถึงระยะเวลาการส่ งมอบงานตามสัญญาที่กาหนด
การลงทุน ภาคเอกชนขยายตัว โดยดัชนี การลงทุนภาคเอกชน (IpIndex) ขยายตัวร้อยละ
8.38 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการขยายตัวของสินเชื่อเพื่อการ
ลงทุ น จ านวนรถยนต์เพื่ อการพาณิ ชย์ จดทะเบี ยนใหม่ และพื้ นที่ อนุ ญาตก่อสร้ างในเขต
เทศบาลเมือง โดยเป็นการขยายตัวของพื้นที่อนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัย เป็นสาคัญ
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มติที่ประชุม
ปศุสัตว์จังหวัด

ด้านรายได้เกษตรกร ในจังหวัดมุกดาหารพบว่า ในเดือนมกราคม 2562
ดัช นีร ายได้เ กษตรกรหดตัว ที่ร้อยละ -53.36 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
ซึ่งเป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ -53.32 จากการหดตัวของ
ปริมาณผลผลิตอ้อยโรงงาน ยางพาราและอาชญาบัตรสุกร ประกอบกับดัชนีราคาผลผลิต
ภาคเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ -1.16
ด้านการเงินพบว่า ปริมาณสินเชื่อรวมสูงกว่าปริมาณเงินฝากรวม ซึ่งปริมาณ
สิน เชื่อรวมขยายตัว ที่ร้อยละ 7.38 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการปล่อย
สินเชื่อเพื่อลูกค้าภาคธุรกิจ สินเชื่อสาหรับกิจการเอสเอ็มอี และสินเชื่อเพื่อกองทุนพัฒนาเอส
เอ็มอีประชารัฐ สาหรับปริมาณเงินฝากรวมชะลอตัวที่ร้อยละ 1.05 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ (Stability) พบว่า ดัชนีราคาผู้ บริโภคทั่วไปอยู่ที่
ระดับ 101.70 หดตัวร้อยละ -0.10เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการหด
ตัวของดัชนีราคาสินค้าหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ หมวดพาหนะ การขนส่ง
และการสื่อสาร หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล เป็นต้น สาหรับการจ้างงานใน
เดือนมกราคม 2562 หดตัวร้อยละ -3.07 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
รับทราบ
(5) โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร African swine fever (สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
มุกดาหาร)
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร African swine fever เ ป็ น โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส
ที่ติดต่อร้ายแรงในสัตว์โรคนี้จะไม่ใช่โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน แต่ก็ถือว่าเป็นโรคที่
สามารถส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรสูง เนื่องจากหากมีการ
ระบาดของโรคนี้ในประเทศแล้วจะกาจัดโรคได้ยาก เพราะในปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนในการ
ป้องกันโรค ในขณะที่เชื้อไวรัสที่ก่อโรค มีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมสูง สุกรที่หายป่วย
แล้วจะเป็นพาหะของโรคได้ตลอดชีวิตและยิ่งกว่านั้น โดยทาให้สุกรที่ติดเชื้อมีการตาย
เฉียบพลันเกือบ 100 % สุกรที่ป่วยจะแสดงอาการ คือ ตายเฉียบพลัน มีไข้สูง เบื่ออาหาร
ท้องเสีย ผิวหนังแดง มีจุดเลือดออกหรือรอยซ้าโดยเฉพาะใบหู ท้อง ขาหลัง และมีอาการ
ของระบบอื่นๆ เช่น ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร การแท้งในแม่สุกรทุกช่วงการตั้งท้อง
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรพบได้ในสุกรทุกกลุ่มอายุ สามารถติดต่อได้จากการที่ สุกรสัมผัส
โดยตรงกับสิ่งคัดหลั่งของสุกรป่วย การหายใจเอาเชื้อเข้าไป การกินอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน
เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ที่ปนเปื้อนเชื้อสามารถแพร่กระจายไวรัสได้
ปัจจุบั นประเทศไทยยังไม่มีการแพร่ระบาดของโรคอหิ วาต์แอฟริกาในสุกร
(African Swine Fever-ASF)โรคนี้ติดต่อเฉพาะในสุกรเท่านั้น ไม่มีการติดต่อสู่คนหรือ
สัตว์ชนิดอื่น ที่สาคัญการเฝ้าระวังและป้องกันโรค ASF มีความเข้มงวดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการห้ามนาเข้าเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ที่มาจากประเทศจีน ซึ่งพบการระบาดของ
โรคในขณะนี้ล่าสุดสถานเอกอัครรัฐทูตจีนประจาประเทศไทย ออกคาเตือนถึงนักท่องเที่ยว
ชาวจีน เรื่องห้ามนาเนื้อสด ไส้กรอก แฮม และเบคอน เข้ามายังราชอาณาจักรไทยโดย
เด็ดขาด เพื่อป้องกันโรคดังกล่าวไม่ให้ระบาดเข้ามาสู่ไทย ผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษปรับในอัตรา
สูงถึง 2 แสนบาท ถือเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง 2 ประเทศ
กรมปศุสัตว์ได้ให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูม เฝ้าระวังและ
ควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์โดยกาหนด
มาตรการการเฝ้าระวังให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของโรค มิให้สามารถเข้า มาสร้างความ

๒๐

มติที่ประชุม
ประธาน

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
หน.สนจ.มห

ที่

เสียหายแก่ประเทศไทยได้ และ ได้สั่งการเจ้าหน้าที่ทุกด่านตรวจด้านการเข้มงวดกับการ
ฆ่าเชื้อที่อาจจะแฝงมากับยานพาหนะ
โดยการขอความร่ว มมือเกษตรกรให้ยกระดับการเลี้ยงสุ กรให้มีระบบการ
ป้องกันโรคที่ดีตามมาตรฐาน GAP และหากเป็นรายย่อยให้ใช้มาตรฐานการป้องกันและ
การเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ตรวจสอบแหล่งที่มาของสุกรก่อนเข้าฟาร์ม ร่วมกับการ
จัดการด้านระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่ใช้เศษอาหารที่มี
ชิ้นส่วนสุกรนามาเลี้ยงสุกรหรือนาผลิตภัณฑ์ที่มาจากสุกรเข้า ฟาร์มโดยเด็ดขาด สาหรับ
รายย่อยมีมีความจาเป็นต้องใช้เศษอาหารเลี่ยงสุกรให้ต้มให้สุกก่อ นซึ่งจะช่วยป้องกันการ
นาโรคเข้าสู่ฟาร์มได้ นอกจากนี่ ให้สังเกตอาการสุกรอย่างใกล้ชิด หากพบสุกรแสดงอาการ
ป่วย เช่น มีไขสูง เบื่ออาหาร ผิวหนังเป็นปื้นแดงและต่อมาเป็นสีเขียวคล้า พบภาวะแท้งใน
แม่สุกรและมีจานวนสุกรตายผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในทันที
รับทราบ
๓.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) สรุปประเด็นจากรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ประจาเดือนมีนาคม
2562 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(2) สรุปมติคณะรัฐมนตรี ประจาเดือนมีนาคม 2562 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(3) สรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(พอ.สว.) และการดาเนินโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน”ครั้งที่ 6 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 (ที่ทาการปกครองจังหวัด
มุกดาหาร)
(4) ดั ช นี ร าคาผู้ บ ริ โ ภคจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ประจ าเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2562
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(5) สรุปสภาวะการค้าชายแดนไทยกับ สปป.ลาว ด้านจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(6) สรุ ป รายงานสถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน เดื อ น กุ ม ภาพั น ธ์ 2562
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การเสนอโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดที่มีความประสงค์จะเสนอโครงการ
และกิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก
ให้ จั ดท าโครงการและกิ จกรรมตามหลั กเกณฑ์แ ละแนวทางที่กาหนดโดยจัดส่ งข้อมู ล
ให้ กระทรวงมหาดไทยเมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 256 จังหวัดได้มีการประชุมเพื่อ
พิจารณาโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก โดยที่ประชุมได้เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอโครงการและกิจกรรม
เฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก จ านวน 13
กิจกรรม ดังนี้
ชื่อกิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

๒๑
จั ด ท าวี ดี ทั ศ น์ เ นื่ อ งในโอกาสมหามงคล พระราชพิ ธี บ รม
ราชาภิเษก จังหวัดมุกดาหาร
บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
๒.
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดมุกดาหาร
ปฏิบัติธรรมในวันพระ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
๓.
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดมุกดาหาร
ซ่อมบ้านผู้สูงอายุผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
๔.
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดมุกดาหาร
สงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
๕.
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดมุกดาหาร
ชุมนุมลูกเสือ กศน. เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
๖.
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดมุกดาหาร
จัดแสดงนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เฉลิม
7.
พระเกี ย รติ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี บ รม
ราชาภิเษก จังหวัดมุกดาหาร
รับบริจาคโลหิตและอวัยวะ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
8.
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดมุกดาหาร
9.
คั ด กรองภาวะบกพร่ อ งการเรี ย นรู้ เ ด็ ก นั ก เรี ย นระดั บ
ประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดมุกดาหาร
10. จั ดท าหนั งสื ออนุ ส รณ์ เ ฉลิ ม พระเกี ยรติ เนื่อ งในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดมุกดาหาร
11. จัดทาสมุดภาพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดมุกดาหาร
12. จิ ต อาสาพั ฒ นาล าน้ า คู ค ลอง เพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตของประชาชน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดมุกดาหาร
13. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดมุกดาหาร
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
๑.

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด
สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด
สนง.กศน.จังหวัด
สนง.กศน.จังหวัด

สนง.สาธารณสุขจังหวัด
เหล่ากาชาดจังหวัด
สนง.สาธารณสุขจังหวัด

สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
สนง.ส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
จังหวัด
ที่ทาการปกครองจังหวัด
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด

๒๒

หน.สนจ.มห.

มติที่ประชุม

4.2 การฟื้ น ฟู แ ละพั ฒนาล าน้ า คู ค ลอง เพื่ อสิ่ ง แวดล้ อ มและคุ ณ ภาพชี วิ ต
ของประชาชน (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
กระทรวงมหาดไทยได้จัดการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล
และภารกิจสาคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 11
กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม และได้มีข้อสั่งการ
ให้จังหวัดดาเนินการจัดทาแผนการฟื้นฟู และพัฒนาลาน้า คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน และจังหวัดได้มีการประชุมคณะทางานเพื่อฟื้นฟูและพัฒนา
ลาน้า คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21
มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมภูสระดอกบัว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด
มุกดาหาร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายศุภกร มูลสุวรรณ) เป็นประธาน
การประชุม โดยมติที่ประชุมให้อาเภอทุกอาเภอ โครงการชลประทานมุกดาหาร สานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
มุกดาหาร องค์การบริหารส่ วนจังหวัดมุกดาหารและเทศบาลเมืองมุกดาหารจั ดส่ งข้อมู ล
โครงการดั งกล่ าว ให้ ส านั กงานจั งหวั ดภายในวั นพุ ธที่ 27 มี นาคม 2562 และต่ อมา
มีหนังสือจากกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมอานวยการและขับเคลื่อน
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ระดับจังหวัด และระดับอาเภอ และพิจารณาคัดเลือกพื้นที่เพื่อจัดทาโครงการและกิจกรรม
เฉลิ มพระเกี ยรติ ฯ จ านวน 3 โครงการ ได้ แก่ โครงการฟื้ นฟู และพั ฒนาล าน้ า คู ค ลอง
เพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและคุ ณ ภาพชี วิ ต โครงการ “1 อ าเภอ 1 ถนนเฉลิ ม พระเกี ย รติ ”
และโครงการเพิ่ มสวนย่ อม/สวนสาธารณะให้ แก่ ชุ มชน โดยมติ ที่ ประชุ มเมื่ อวั นศุกร์ ที่ 5
เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุมดอกช้ างน้าว ชั้ น 2 ศาลากลางจั งหวั ด
มุกดาหารได้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ตามกรอบแนวทางการดาเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติในส่วนของโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลาน้า คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิต จานวน 12 โครงการ ดังนี้
1) อาเภอเมืองมุกดาหาร (คลองจระเข้)
2) อาเภอคาชะอี ( ลาห้วยพริก และห้วยลาดควาย)
3) อาเภอนิคมคาสร้อย (หนองคาเสียด และ อ่างเก็บน้าห้วยขี้เหล็ก)
4) อาเภอหนองสูง (หนองสาธารณะหนองสูง)
5) อาเภอหว้านใหญ่ (สระบัวบ้านชะโนด)
6) อาเภอดงหลวง (ลาน้าห้วยบางทราย)
7) อาเภอดอนตาล (ลาห้วยกอก)
8) โครงการชลประทานมุกดาหาร (คลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างฯ ห้วยทา)
9) โครงการชลประทานมุกดาหาร (คลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างฯ ห้วยชะโนด)
10) โครงการชลประทานมุกดาหาร (คลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างฯ ห้วยขี้เหล็ก)
11) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (คลองห้วยกระเบียน บ้านภู)
12) เทศบาลเมืองมุกดาหาร (คลองหนองช้างตาย)
เห็นชอบ

๒๓
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
5.1 ปฏิทินงานสาคัญประจาเดือนเมษายน 2562

ประธาน
ที่

1

2

3

4

5

6

7

วัน/เดือน/ปี

ชื่องาน

6 เมษายน 2562 พิ ธี ถ ว า ย ร า ช สั ก ก า ร ะ เ นื่ อ ง ใ น
“วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหา
จักรีบรมราชวงศ์ ”
6 เมษายน 2562 พลีกรรมตักน้าจากแหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์

สถานที่

ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัด
มุกดาหาร
การแต่งกาย: เครื่องแบบปกติขาว
ไม่สวมหมวก
น้าตกแก้งช้างเนียม
บ้านแก้งช้างเนียม อาเภอคาชะอี
การแต่งกาย: เครื่องแบบปกติขาว
ไม่สวมหมวก
8 เมษายน 2562 พิธีทาน้าอภิเษก
วัดศรีมงคลใต้ (พระอารามหลวง)
อาเภอเมืองมุกดาหาร
การแต่งกาย: เครื่องแบบเต็มยศ
สายสะพายชั้นสูงสุด ไม่สวมหมวก
9 เมษายน 2562 พิธีเวียนเทียนสมโภชน้าอภิเษก
วัดศรีมงคลใต้(พระอารามหลวง)
อาเภอเมืองมุกดาหาร
การแต่ งกาย: เครื่ องแบบเต็ มยศ
สายสะพายชั้นสูงสุด ไม่สวมหมวก
24 เมษายน
- อ อ ก ห น่ ว ย บ ริ ก า ร เ ค ลื่ อ น ที่ โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด หมู่ที่ 3
2562
“หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ ตาบลบ้านเป้า อาเภอหนองสูง
ป ร ะ ช า ช น ” จั ง ห วั ด มุ ก ด า ห า ร
ครั้งที่ 7/2562
- ออกหน่ ว ยแพทย์ เ คลื่ อ นที่ พอ.สว. โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด หมู่ที่ 3
พื้นที่อาเภอหนองสูง
ตาบลบ้านเป้า อาเภอหนองสูง
28 เมษายน
พิธี เจริ ญพระพุ ทธมนต์ เฉลิ มพระเกี ยรติ วั ด โ พ ธิ์ ไ ท ร อ า เ ภ อ เ มื อ ง
2562
สมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั วมหาวชิ ราลงกรณ มุกดาหาร
เวลา 16.00 น. บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่
๙ ประจาปีงบประมาณ ๒๕62
๒๕ เมษายน
พิ ธี ถ วายราชสั ก การะเนื่ อ งใน “วั น ห้ อ งแก้ ว มุ ก ดา ศาลากลาง
2562
คล้ ายวัน สวรรคตสมเด็จพระนเรศวร จังหวัดมุกดาหาร
มหาราช”
การแต่งกาย: เครื่องแบบปกติขาว
มติที่ประชุม
รับทราบ

หน่วยงาน

สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร
สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร
ส านั ก งานจั ง หวั ด
มุกดาหาร
ส านั ก งานจั ง หวั ด
มุกดาหาร
- ที่ทาการปกครอง
จังหวัดมุกดาหาร
- สนง.สาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร
สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดมุกดาหาร
สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร

๒๔

มติที่ประชุม

5.2 กาหนดการประชุม กรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/๒๕62
กาหนดการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด
มุ ก ดาหาร ครั้ ง ที่ 4/๒๕62 วั น จั น ทร์ ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑2.๐๐ น.

หน.สนจ.

ลงชื่อ

ประวิชญา สุวรรณไตรย์
(นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จดรายงานการประชุม

