รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 11/๒๕61
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายชยันต์ ศิริมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายศุภกร มูลสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
4. นายสุวิทย์ จันทร์หวร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
5. ร.ต.อ.พิชิต อวนพล
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
6. นายณพร เกิดประดิษฐ์
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
7. นายมนตรี ปฏิปักษ์จานน
แทน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
8. นายสันธาน สร้อยสาโรง
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
9. นายอนุรัตน์ ธรรมประจาจิต
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
10. นายสุรชาติ พรหมดิเรก
แทน พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
11. นางบุษกร วงค์อาพาส
แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
12. นายว่าศักดิ์ เจิมจิระ
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
13. นายสัญญ์ธวัชช์ ริว้ เหลือง
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
14. นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
15. นายกนก ศรีวิชัยนันท์
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
16. นายพรชัย พุดซ้อน
นายอาเภอคาชะอี
17. นายยุคล กาญจนศิริพงศ์
นายอาเภอดอนตาล
18. นายขจรศักดิ์ คาปาน
แทน นายอาเภอนิคมคาสร้อย
19. นายสมศักดิ์ บุญจันทร์
นายอาเภอดงหลวง
20. นายปิติณัช นิธิศธานี
นายอาเภอหว้านใหญ่
21. นายจิรายุ สอนนนท์
แทน นายอาเภอหนองสูง
22. นางสาวบุญเตรียม คาถา
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
23. นายมัฆวาน โภคสวัสดิ์
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
24. นางศรัญญา ศรพรม
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
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. นายปิยพงศ์ นาโสก
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
33. นายวรวุฒิ จันทิ
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 10.๒
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34. นายอุทิน สุทธิสาร
35. นางสาวรวีวรรณ แสนสวาสดิ์
36. นางสาวเฉลิมรัตน์ เรืองวราคม
37. นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์
38. นายสันทัด รังคพุทธมานะ
39. นางสาวกัลยา มาลีหวล
40. นายประพันธ์ จันทร์ไทยศรี
41. นางสาวศุภลักษณ์ ศรีฟ้า
42. นางณัฐกานต์ ผิวงาม
43. นางสาวประภาพร ลิ้มตระกูล
44. นายนิรัตน์ ปังศรีอุทัย
45. นายวิฑูรย์ ราชชมภู
46. นายชัชวาล ราชขันธ์
47. พ.ต.อ.อรรคพงศ์ พิมลศิริ
48. พ.ต.อ.โกเมน สุภาพ
49. ร.ต.อ.กิตติศักดิ์ สุขเกษม
50. นายไพศาล แสงหิรัญ
51. นายประทีป ศรีโภคา
52. นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
53. นางอาริยา ขันธ์แก้ว
54. นายวิรัตน์ ทานนท์
55. นางสาวอุทัยวรรณ ประทีป
56. นางสาวศิราภรณ์ แสนนา
57. นายพิศิษฐ ผลิสินเอี่ยม
58. นายศักดิ์ ศรีจันโรจน์
59. นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์
60. นายสมพร อาษาดี
61. นางดวงแก้ว พันบุบผา
62. นายดารง สังข์แก้ว
63. นางสาวฐิติรัตน์ แสนสุข
64. นายอุดร ลุนาบุตร
65. นายนพดล คงกฤตยาพันธ์
66. นางพรรณวดี เจริญนาม
67. นายพิทักษ์ เมืองโคตร
68. นายวัยวุฒิ วรชิน
69. นายวีระชาย ทองโพธิ์
70. นายสุพงษ์ รักษ์ศรีทอง
71. นางพรชัย ไชยวิเศษ

ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน คลังจังหวัดมุกดาหาร
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
แทน สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
แทน สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการ คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
แทน ผกก.10 กองบังคับการตารวจน้า
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
แทน เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
มุกดาหาร
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
แทน ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
แทน หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
แทน สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
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72. นายมารุต อุปนิสากร
73. นายสนิท อาษาธง
74. นางสาวเพียงใจ ราชกุล
75. นายจักรกฤษณ์ พูลดี
76. นายกิมหงวน อุทัย
77. นายชัยกร จันทร์ศรี
78. นายเลียง ผางพันธ์
79. นางสาววัชราภรณ์ ผิวขา
80. นายสนอง แสนเสร็จ
81. นายศุภศิษฐ์ อิทรวิเศษ
82. นายเรือง สุพร
83. นายไกรสร แจ่มหอม
84. นายอนน บุญกระสาน
85. นายวิชัย พลอยกลม
86. นายเดชา แสงสุวรรณ
87. นางหริรักษ์ มณีสร้อย
88. นางสาวศรุดา นรสิงห์
89. ร.อ.จารัส บุตรสุรัช
90. พ.อ.สหชัจจ์ จีรโชติรังสวัสดิ์
91. น.ท. .อดิศักดิ์ ภานุโรจนากร
92. พ.ท.ตระกูล ตระกูลสม
93. พ.อ.พรเทพ ชิ้นสุวรรณ
94. นายสุพิชัย หล่าสกุล
95. นายสมจิตร ศิริภูธร
96. นายสุรพร ผิวงาม
97. นายกานต์ สุวรรณพันธ์
98. นายบุญเพ็ง ปักกุลนันท์
99. นางพนารัตน์ คนขยัน
100. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์
101. นางสมมาตร อาจวิชัย
102. นายฉัตรชัย เฉลิมช่วง
103. นางสาวจริญญา วันทาวงศ์
104. นางมุณันรินทร์ อัคนิจ
105. นายสุรเดช อัคราช
106. นางศิริพร เศษแสงศรี
107. นางพัฒนา อุตโรกุล
108. นางจิตร อาจสัญจร
109. นายรังสรรค์ ปัตถะเมฆ
110. นายประนม รัชอินทร์

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยฯ
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.กกล.รส.จว.มห
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
ผบ.หมู่เรือที่ 3 นรข.
ผบ.นพค.24
แทน รอง ผอ.รมน.จว.มห. (ท.)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน รองประธาน ก.ธ.จ.มุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
แทน วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
แทน ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร
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111. นายยงยุทธ วงศ์ไพศาล
112. นายชาคริต นาควิเชียร
113. นางเลขา บุตดีวงค์
114. นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์
115. นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
116. นายสุรจิตต์ จันทรสาขา
117. นางธงชัย โสดา
118. พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ ม่วง
119. พ.ต.อ.ชัยพร พงษ์ศักดิ์
120. นางบุญญสรณ์ บุญโสม
121. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร
122. นายณัฐพล สุริยนต์
123. นางสาวธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี

แทน ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
หัวหน้าด่านป่าไม้มุกดาหาร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
ผกก.อก.ภ.จว.มห.
ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
นักวิเทศสัมพันธ์ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้อานวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร
2. ผู้อานวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
3. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
4. ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
5. ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 234
6. หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
7. หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
8. ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการครูฯ จังหวัดมุกดาหาร
9. ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
10. ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
11. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มน้าฯ
12. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
13. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
14. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
15. นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
16. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
17. นายกสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
18. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
19. ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดมุกดาหาร

๕
เริ่มประชุมเวลา

เวลา ๐๙.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานการประชุม
กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

พิธีการก่อนการประชุม
๑. พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ด้ ว ยกองบั ญ ชาการกองอาสารัก ษาดิ น แดนได้ จั ด สร้างเครื่อ งหมาย “รัก ษา
ดินแดนยิ่งชีพ” ขึ้นเป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิ ต ร ได้ ท รงพระกรุณ าโปรดเกล้ าโปรดกระหม่ อ ม พระราชทานพระบรม
ราชานุญาต ให้กองบัญชาการกองอาสารัก ษาดินแดนอัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร.
ประดิ ษ ฐานบนเครื่ อ งหมายฯ และสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ าโปรดกระหม่ อ ม พระราชทานเครื่อ งหมายแก้ ผู้ บั ญ ชาการกองอาสารัก ษา
ดินแดน เพื่อมอบให้กับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบ
คุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติ เป็นส่วนรวม สาหรับ
เป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต
ในการนี้ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้พิจารณามอบเครื่องหมาย
“รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้กับท่านทั้งหลายในฐานะเป็นผู้ทาคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ
เป็ น ส่ ว นรวม สมควรได้ รั บ การยกย่ อ ง ให้ ได้ รั บ เครื่ อ งหมาย “รัก ษาดิ น แดนยิ่ งชี พ ”
เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ซึ่งได้มาพร้อม ณ ที่นี้แล้ว
ขอเรี ย นเชิ ญ ผู้ บั งคั บ การกองอาสารัก ษาดิ น แดนจังหวัด มุ ก ดาหาร อั ญ เชิ ญ
เครื่ อ งหมาย “รั ก ษาดิ น แดนยิ่ งชี พ ” ไว้ ที่ ห น้ า พระบรมฉายาลั ก ษณ์ พ ระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณแก่
ผู้รับเครื่องหมายฯ ดังต่อไปนี้
1. นายบุญธรรม วิเศษลา
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร
2. นายสุเพชร สารีรักษ์
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดมุกดาหาร
3. นายสมศักดิ์ บุญจันทร์
นายอาเภอดงหลวง
2. พิธีมอบโล่เกียรติคุณ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”ประจาปี 2561 (สานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้
หลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนา “หมู่ บ้ า นรั ก ษาศี ล 5”ประจ าปี 2561 ตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ
จากส่วนกลาง ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจาหนทั้ง 4 หน ได้ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดาเนินโครงการของหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้ นแบบ ครอบคลุม
พื้นที่ 77 จังหวัด
ทั้งนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ได้ประกาศผลการคัดเลือกหมู่บ้านรักษา
ศีล 5 ต้นแบบดีเด่น ระดับจั งหวัด และระดับภาค ประจาปี 2561 ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี
อย่ างยิ่ งว่ า จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร มี ห มู่ บ้ านได้ รับ การคั ด เลื อ กให้ เป็ น หมู่ บ้ านรัก ษาศี ล 5
ต้นแบบ ทั้งในระดับจังหวัด และในระดับภาค ในการนี้ จึงขอเชิญผู้ นาหมู่บ้าน รับมอบ
เกียรติคุณบัตร โล่เกียรติคุณ และเงินรางวัลเป็นทุนสนับสนุน จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
มุกดาหาร ดังนี้

๖
1. ระดับจังหวัด รับมอบโล่เกียรติคุณ ได้แก่
1.1 บ้านภู หมู่ 1 ตาบลบ้านเป้า อาเภอหนองสูง
1.2 บ้านภู หมู่ 2 ตาบลบ้านเป้า อาเภอหนองสูง
2. ระดับ ภาค รับมอบเกียรติคุณ บัตร และเงินรางวัลเป็นทุนสนับสนุน จานวน
10,000 บาท ได้แก่ บ้านภู หมู่ 1 ตาบลบ้านเป้า อาเภอหนองสูง
3. พิธีมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ้าหมักโคลน
หนองสูง (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ “ผ้าหมักโคลนหนองสูง” เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ทะเบียนเลขที่ สช
60100090 และมีผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผ้าหมักโคลนหนองสูงยื่นขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่ง
บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ “ผ้ า หมั ก โคลนหนองสู ง ”ซึ่ ง ผ่ า นการตรวจสอบรั บ รองของ
คณะกรรมการระดับจังหวัด จานวน 10 ราย
บั ด นี้ กรมทรัพ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาได้ อ อกหนั งสื อ อนุ ญ าตให้ ใช้ ต ราสั ญ ลั ก ษณ์
สิ่ งบ่ งชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ไทย ผ้ าหมั ก โคลนหนองสู ง แล้ ว จ านวน 10 ราย ในโอกาสนี้
เพื่ อเป็ น ขวัญ กาลั งใจ และเพื่อประชาสั มพันธ์ จึงขอเรียนเชิญ ท่านผู้ ว่าราชการจังหวัด
มุ ก ดาหาร กรุ ณ ามอบหนั ง สื อ อนุ ญ าตให้ ใช้ ต ราสั ญ ลั ก ษณ์ สิ่ งบ่ งชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ไทย
“ผ้าหมักโคลนหนองสูง” ให้กับกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ โดยเรียงลาดับ ดังนี้
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมบ้านภู อ.หนองสูง จ. มุกดาหาร
2. นางศิลธรรม กลางประพันธ์
อ.หนองสูง จ. มุกดาหาร
3. นางนิรพัตร พงษ์มา
อ.หนองสูง จ. มุกดาหาร
4. นางสุขสว่าง กลางประพันธ์
อ.หนองสูง จ. มุกดาหาร
5. นางณภาภัช กลางประพันธ์
อ.หนองสูง จ. มุกดาหาร
6. นางสาวกรกมล นุราช
อ.หนองสูง จ. มุกดาหาร
7. นางสาวสนใจ แสนสุข
อ.หนองสูง จ. มุกดาหาร
8. นางวาสนา อาจวิชัย
อ.หนองสูง จ. มุกดาหาร
9. นางดวงพร จันปุ่ม
อ.หนองสูง จ. มุกดาหาร
10. นางสาววงพระจันทร์ โต้สาลี
อ.หนองสูง จ. มุกดาหาร
4. พิธีมอบตราสัญลักษณ์ Thai Select การรับรองมาตรฐานคุณภาพร้านอาหารไทย
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
กระทรวงพาณิช ย์ โดยกรมพัฒ นาธุรกิจการค้า มีนโยบายส่งเสริมมาตรฐาน
ร้ า นอาหารไทยภายใต้ ต ราสั ญ ลั ก ษณ์ Thai Select ให้ เป็ น ที่ รู้ จั ก อย่ า งแพร่ ห ลาย
โดย Thai Select เป็นตราสัญลักษณ์ที่มอบให้แก่ร้านอาหารที่ปรุงอาหารรสชาติไทย
มีรายการอาหารไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายการอาหารทั้ง หมด มีการตกแต่ง
บรรยากาศร้านอาหารแบบไทย หรือส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของไทยใช้วัตถุดิบเครื่องปรุง
อาหารไทย
ส าหรั บ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ได้ ด าเนิ น การส ารวจและเสนอชื่ อ ร้ า นอาหาร
ตามคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกดังกล่าว จานวน 5 ร้าน ผลปรากฏว่า กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า คัดเลือกจานวน 3 ร้าน ในโอกาสนี้ เพื่อแสดงความยินดีและเป็นขวัญกาลังใจ
ให้แก่ผู้ที่ทาชื่อเสียงให้จังหวัดมุกดาหาร จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

๗
ได้ ก รุ ณ ามอบป้ า ยตราสั ญ ลั ก ษณ์ Thai Select และใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ ให้ แ ก่
ร้านอาหาร ดังนี้
1. ร้านนัดพบริมโขง
อาเภอเมืองมุกดาหาร
2. ร้านครัวชาววังมุกดาหาร
อาเภอเมืองมุกดาหาร
3. ร้านหมูปิ้ง ไก่ย่าง-ไม้เอก
อาเภอเมืองมุกดาหาร
5. พิธีมอบใบประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
มุกดาหาร)
ด้วยเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลาประมาณ 11.30 น. เจ้าหน้าที่
ตารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ทหารพราน กองร้อยทหารพราน
ที่ 2102 ได้บู รณาการกาลังร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งจนสามารถสืบสวน
สะกดรอยติดตาม จับกุม นางโกก บุดตะวง อายุ 31 ปี สัญชาติลาว, นางบาง เกดตาวง
อายุ 43 ปี สัญชาติลาว และ นายสุพรรณ อุทธศรี อายุ 56 ปี สัญชาติไทย ชาวอาเภอ
ดอนตาล จั งหวัดมุกดาหารได้พ ร้อมของกลาง ยาบ้า จานวน 120,190 เม็ ด ยาไอซ์
103 กรัม จึงกล่าวหาว่ากระทาผิดฐาน “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 (ยาบ้า,
ยาไอซ์ ) ไว้ ในครอบครองเพื่ อ จ าหน่ า ยโดยผิ ด กฎหมาย” น าส่ ง พนั ก งานสอบสวน
สถานีตารวจภูธรดอนตาล ดาเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งพิจารณาแล้ว เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม
เป็นผู้มีปฏิภาณไหวพริบในการสืบสวนติดตามผู้กระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งอุทิศตน
ทุ่มเท เสีย สละ กล้า หาญ ร่วมกันวางแผนสะกดรอยติดตามผู้ กระทาผิดพร้อมรวบรวม
พยานหลั ก ฐาน จนสามารถจับ กุ ม ผู้ ก ระท าผิ ด น าส่ งพนั ก งานสอบสวนเพื่ อ ด าเนิ น คดี
ตามกฎหมายได้ ก่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการ สมควรได้รับการยกย่องชมเชย เพื่อเป็น
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและทาความดีสืบไป
ในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญ ท่านผู้ ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบประกาศ
ชมเชยให้แก่ หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ดังนี้
1. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
2. กองร้อยทหารพรานที่ 2102
3. เจ้าหน้าที่ตารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
3.1 ร้อยตารวจเอกอชิรพงศ์ ประจง รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองฯ
3.2 ร้อยตารวจเอกคณากร โมลีย์ รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองฯ
3.3 ดาบตารวจสมบัติ แก้วพวง ผู้บังคับหมู่ตรวจคนเข้าเมืองฯ
3.4 ดาบตารวจกานตพงศ์ บุดดีวัน ผู้บังคับหมู่ตรวจคนเข้าเมืองฯ
6. พิ ธี ม อบวุฒิ บั ต รผู้ ส าเร็ จการฝึ ก อบรมทั ก ษะฝี มื อ สาขา การแต่ งผมสุ ภ าพบุ รุ ษ
(สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร)
ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมอบหมายให้สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
มุกดาหารดาเนินการฝึกอบรมทักษะอาชีพหลักสูตรช่างตัดผมแก่ข้าราชการตารวจ ตามข้อ
สั่ ง การพลต ารวจเอกอดุ ล ย์ แสงสิ งห์ แ ก้ ว รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงแรงงาน โดยมุ ง
ผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมให้ผู้สาเร็จการฝึกมีสถานที่ประกอบการ มีร้านตัดผม
ทั้งในส่วนตัวหรือการตั้งร้านตัดผมในบริเวณหน่วยงานตารวจในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
ส านั ก งานพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานมุ ก ดาหาร ได้ ป ระสานต ารวจภู ธ รจั ง หวั ด
มุ ก ดาหาร เพื่ อ ส่ งข้ า ราชการต ารวจที่ ส มั ค รใจเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมทั ก ษะฝี มื อ สาขา
การแต่งผมสุภาพบุรุษ ระหว่างวันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน 2561 โดยมีผู้สาเร็จการฝึก
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จานวน 23 นาย และมารับวุฒิบัตรจานวน 19 นาย ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการ
จังหวัดมุกดาหาร มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ฝึกอบรม สาขาการแต่งผมสุภาพบุรุษ ดังนี้
1. พ.ต.ท.กิจจาวัชร แสงศรี
สว.สส.สภ.ป่าไร่
2. ร.ต.อ.ชลธาร ใจตรง
รอง สว.สส.สภ.หนองสูง
3. ด.ต.ธีรชาติ จันทรสาขา
ผบ.หมู่ ป.สภ.เมืองมุกดาหาร
4. ด.ต.ทนงศักดิ์ ศรีมหา
ผบ.หมู่ ป.สภ.เมืองมุกดาหาร
5. ด.ต.ศรายุทธ คุณสุทธิ์
ผบ.หมู่ ป.สภ.นิคมคาสร้อย
6. ด.ต.นพดล ตะสิงห์
ผบ.หมู่ ป.สภ.ดงหลวง
7. ด.ต.วันชัย คามุงคุณ
ผบ.หมู่ ป.สภ.ดงหลวง
8. ด.ต.สุรพงษ์ เพชรสูงเนิน
ผบ.หมู่ ป.สภ.ผึ่งแดด
9. ด.ต.สุนันท์ สาราญบุญ
ผบ.หมู่ ป.สภ.บ้านค้อ
10. ด.ต.นพรัตน์ รอดเย็น
ผบ.หมู่ ป.สภ.ดงหลวง
11. ด.ต.จาเริญ สุวรรณพันธ์
ผบ.หมู่ ป.สภ.หนองสูงใต้
12. ส.ต.ท.ทวีศักดิ์ ใจช่วง
ผบ.หมู่ ป.สภ.กกตูม
13. ส.ต.ท.อนิรุทธิ์ ผิวเงิน
ผบ.หมู่ ป.สภ.นาอุดม
14. ส.ต.ต.ประสิทธิ์ จันทร์ขอนแก่น
ผบ.หมู่ ป.สภ.หว้านใหญ่
15. ส.ต.ต.ทศพล โคตรวังอวน
ผบ.หมู่ ป.สภ.ดงหลวง
16. ส.ต.ต.มานะศักดิ์ พลเยี่ยม
ผบ.หมู่ ป.สภ.คาชะอี
17. ส.ต.ต.ธนาพร ดวงจันทร์
ผบ.หมู่ ป.สภ.ดงเย็น
18. จ่าสิบตรี ทรงฤทธิ์ สมอดี
ผบ.หมู่ ป.สว.กก.สส.ภ.จว.
19. จ่าสิบตรี กิตติศักดิ์ นามไพร
ผบ.หมู่ ป.สภ.คาชะอี
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1. การมอบของขวั ญ ในช่ ว งเทศกาลปี ใ หม่ ขอแนะน าส่ ว นราชการ หน่ ว ยงาน
ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ขนมหรือคุ้กกี้ของเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร เพื่อสนับสนุนให้ผู้ต้องขัง
ได้ มี อ าชี พ เพิ่ ม รายได้ ต่ อ ไป ทั้ ง นี้ ขอมอบให้ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั งหวั ด มุ ก ดาหาร
ช่วยแนะนาและส่งเสริมการบรรจุภัณฑ์ หีบห่อสินค้าให้สวยงามสาหรับมอบเป็นของขวัญ
2. ขอให้หัวหน้าส่วนราชการทาความเข้าใจนโยบายรัฐบาล โดยขอให้กากับดูแลการ
ดาเนินงานตามนโยบายด้วยตนเอง
3. การดาเนิน งานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ได้ กาหนดจัดประชุมคณะทางานเป็น
ประจาทุกเดือน เพื่อเป็นการเร่งรัดการดาเนินงานให้ประชาชนพึงพอใจ และรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนมาปรับปรุงการบริการ รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ดารงธรรมอาเภอเคลื่อนที่
เพื่อขับ เคลื่ อนการดาเนิ นงานเชิงรุก เพื่อให้ ประชาชนพึ งพอใจในการแก้ไขปัญ หาความ
เดือดร้อน โดยต้องดาเนินการให้เห็นผลภายในเดือนธันวาคม 2561 และการถวายฎีกาควร
ให้ความสาคัญเป็นอันดับแรกที่ต้องดาเนินการอย่างเต็มความสามารถให้เป็นที่พึงพอใจของผู้
ร้องเรียน
4. โครงการจิตอาสา (เราทาความดี ด้วยหัวใจ) เป็นเรื่องจิตสาธารณะและการรู้จัก
หน้ าที่ ห น่ ว ยงานภาครัฐ เป็ น ฝ่ ายสนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนเข้ามามี ส่ ว นร่ว มในการด าเนิ น
กิจกรรมให้มากขึ้น เช่น การช่วยเหลือสังคม จิตสาธารณะ การรู้หน้าที่ สร้างวินัย เป็นต้น
โดยขอให้ทาอย่างต่อเนื่อง
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5. ถังขยะเปียกในครัวเรือน การกาจัดขยะต้องเริ่มจากปรับความคิดประชาชน (Rethink)
ขยะต้องเก็ บเพราะมี มู ลค่ า โดยการคั ดแยกประเภทขยะ โดยเริ่ม จากการท าถังขยะเปี ย ก
ในครัวเรือน ตามหลักการใช้ถังเจาะก้นฝังดิน เพื่อเทขยะเปียกให้เป็นปุ๋ยย่อยสลายลงดิน
6. ยกระดับสินค้า OTOP จัดกลุ่มเป้าหมาย OTOP (ประเภทสินค้า ศิลปวัฒนธรรม บริการ
และการท่องเที่ยว) เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ พัฒนาทักษะ และการประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่ม
ช่ อ งทางการจ าหน่ า ยสิ น ค้ า และเพิ่ ม มู ล ค่ า โดย ยกระดั บ เป็ น OTOP Premium ซึ่ ง
ผู้ประกอบการต้องมีการรวมกลุ่ม (5-10 คน) ในการพัฒนาทักษะ แผนธุรกิจ การสร้างแบ
รนด์เพื่อเพิ่มมูลค่า การประชาสัมพันธ์และการตลาดออนไลน์
7. การทาแผนพัฒ นาดิจิทัลจังหวัด การจั ดทาแผนพัฒ นาดิจิทัลจังหวัด และการใช้
ดิ จิ ทั ล ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาจั งหวั ด เช่ น การพั ฒ นาเมื อ งอัจ ฉริย ะ (Smart City)
การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น ในระยะยาวให้ มีการนาข้อมูลทุกมิติของจังหวัดมุกดาหารมา
วิเคราะห์ เพื่ อ หาความเชื่ อ มโยง (Big Data) อาทิ ข้ อ มู ล เชิ งสถิ ติ ต่ า งๆ ที่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้
ประโยชน์ ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น เพื่อใช้กาหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัด
1.2 การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดมุกดาหาร
(1) หัวหน้าส่วนราชการ นายอาเภอ ย้ายไปดารงตาแหน่งจังหวัดอื่น
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 นางศิรัชญา ครุฑอรัญ
2 นายยุทธนา ไพฑูรย์
3
4

นายบุญส่ง ชื่นตา
นายวัฒนา เจริญจิตร

ตาแหน่งเดิม
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
เจ้ า พ นั ก ง า น ที่ ดิ น จั ง ห วั ด
มุกดาหาร
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
นายอาเภอดงหลวง

5

นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ

นายอาเภอนิคมคาสร้อย

ตาแหน่งใหม่
วัฒนธรรมจังหวัดตราด
เจ้ า พนั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม
นายอาเภอดอนพุด จังหวัด
สระบุรี
น า ย อ า เภ อ ธ า ตุ พ น ม
จังหวัดนครพนม

(2) หัวหน้าส่วนราชการ นายอาเภอ ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 นายพิศิษฐ ผลิสินเอี่ยม
2

นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์

3

นายยุคล กาญจนศิริพงศ์

4
5

นายสมศักดิ์ บุญจันทร์
นายเลียง ผางพันธ์

มติที่ประชุม

รับทราบ

ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่
ผู้ อานวยการโครงการส่ งน้าและ ผู้อานวยการโครงการ
บารุงรักษาน้าก่า
ชลประทานมุกดาหาร
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี ผอ.สถานีพัฒนาที่ดิน
มุกดาหาร
น าย อ าเภ อ ส ระใค ร จั ง ห วั ด นายอาเภอดอนตาล
หนองคาย
จ่าจังหวัดมุกดาหาร
นายอาเภอดงหลวง
ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นค าชะอี ผู้อานวยการโรงเรียน
วิทยาคาร
มุกดาหาร

๑๐

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

หน.สนจ.

มติที่ประชุม

๑.3 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕61 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 10/๒๕61 เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม ๒๕61
รายงานการประชุ ม มี จ านวน 15 หน้ า ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ เผยแพร่ ร ายงาน
การประชุมในเว็บไซต์จังหวัด www.mukdahan.go.th และแจ้งส่วนราชการหน่วยงาน
ตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 10/๒๕61 เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม ๒๕61
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สานักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่าเนื่องในโอกาสวันคล้าย
วัน เฉลิ มพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพ ลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่ งชาติ ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 ในนามรัฐ บาลและ
ทุกภาคส่วนได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 5 - 9 ธันวาคม 2561 ณ ท้องสนามหลวง พร้อมทั้งเชิญชวนทุก
ภาคส่วนประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ขึ้นประดิษฐาน ณ โต๊ะหมู่บูชา ประดับพานพุ่ม ดอกไม้สีเหลือง ณ สถานที่
ทาการของหน่วยงาน รวมทั้งประดับตกแต่งไฟ ดอกไม้สีเหลือง และธงชาติไทย บริเวณ
อาคารสานักงาน ตลอดเดือนธันวาคม 2561
ในการนี้ เพื่ อ ให้ ก ารจั ด กิ จ กรรมเนื่ อ งในโอกาสวั น คล้ า ยวั น เฉลิ มพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ
จั งหวัด มุกดาหารจึ งกาหนดกิจกรรมเนื่อ งในโอกาสวันคล้ ายวัน เฉลิ มพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 ดังนี้
1.พิ ธี ท าบุ ญ ตั ก บาตร เวลา 06.30 น. ณ บริ เวณหน้ า ศู น ย์ บ ริ ก ารการ
ท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร (วงเวียนน้าพุ)
2. พิ ธี ถ วายพานพุ่ ม ราชสั ก การะ ถวายราชสดุ ดี และถวายบั ง คม เวลา
08.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ทั้ งนี้ รายละเอี ยดการจั ด กิ จ กรรมจังหวัด มุ ก ดาหารได้ ท าหนั งสื อ แจ้ งส่ ว น
ราชการ/หน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว
รับทราบ

๑๑

หน.สนจ.

มติที่ประชุม

(2) การจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดมุกดาหาร (สานักงาน
จังหวัดมุกดาหาร)
กระทรวงมหาดไทยแจ้ ง ว่ า ในการประชุ ม ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานที่
เกี่ ย วข้ องการจั ดกิ จ กรรม “Bike อุ่ น ไอรัก ” เมื่ อ วัน ที่ 5 พฤศจิ กายน 2561 ณ ห้ อ ง
ประชุม 606 อาคารสนามเสือป่า โดยมีพลอากาศโท ภักดี แสงชู -โต ผู้ช่วยราชเลขานุการ
ในพระองค์ เป็นประธาน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่ วยงาน
รับผิดชอบดาเนินการจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ในส่วนภูมิภาค พร้อมกับส่วนกลาง ใน
วัน อาทิตย์ ที่ 9 ธัน วาคม 2561 และกระทรวงมหาดไทยขอให้จังหวัดจัดเตรียมความ
พร้อมในการจัดกิจกรรมดังกล่าว
1. การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ ขณะนี้ระบบการลงทะเบียนได้ทาการ
ปิ ด รั บ ลงทะเบี ย นแล้ ว เมื่ อ วั น ที่ 27 พฤศจิ ก ายน 2 56 1 เวลา 12 .0 0 น.
ยอดลงทะเบียนของจังหวัดมุกดาหาร จานวนทั้งสิ้น 3,266 คน
2. การจัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน จังหวัดมุกดาหารได้กาหนดจัดพิธี
มอบเสื้อยืดพระราชทาน ในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561
เวลา 13.00 น. ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
3. เส้ น ทางปั่ น จั ก รยาน ระยะทางการปั่ น จั ก รยาน 25.3 กิ โ ลเมตร
จุดเริ่มต้น/สิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
4. กาหนดการ
4.1 ซ้ อ มใหญ่ ปั่ น จั ก รยาน ในวั น อาทิ ต ย์ ที่ 2 ธั น วาคม 2561 เวลา
07.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
4.2 ปั่ น จริ ง ในวั น อาทิ ต ย์ ที่ 9 ธั น วาคม 2561 เวลา 06.00 น.
ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ
(3) รายงานผลการใช้ จ่ ายเงิ นงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)

ผู้แทนคลังจังหวัด

รายการ
งบประจา
งบลงทุน
ภาพรวม

1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
ลาดับการ
ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
เบิกจ่าย
(ประเทศ)
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
455.96
148.01
32.46
48
695.75
13.30
1.91
71
1,151.71
161.31
14.01
54

๑๒

รายการ

2. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
ลาดับการ
ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
เบิกจ่าย
(ประเทศ)
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ

งบดาเนินงาน

40.91

2.27

5.54

18

งบลงทุน

166.61

-

-

58

รวม

207.52

2.27

1.09

25

มติที่ประชุม

รับทราบ
3.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
(1) ผลักดันให้แรงงานนอกระบบเข้าถึงระบบหลักประกัน สังคม/ผลักดัน การ
สร้างหลักประกัน ทางสังคมที่เป็น ธรรมและเท่าเทียม (สานักงานประกันสังคมจังหวัด
มุกดาหาร)

ประกันสังคมจังหวัด

1. พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ในวันที่
20 เมษายน 2561 โดยมีสาระสาคัญเพื่อเป็นการให้โอกาสแก่ผู้ประกันตนที่ความเป็น
ผู้ประกันตนสิ้นสุดลง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 41(4) คือ ไม่ส่งเงินสมทบสามเดือนติดต่อกัน หรือตามมาตรา 41 (5) คือภายใน
ระยะเวลาสิบสองเดือนส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ครบเก้าเดือน ได้กลับเป็นผู้ประกันตนตาม
มาตรา 39 อีกครั้ง โดยสานักงานประกันสังคมกาหนดให้ผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบคา
ขอกลับเป็นผู้ประกันตน (สปส.1-20/4 ) ได้ที่สานักงานประกันสังคมทั่วประเทศภายใน
วั น ที่ 19 เมษายน 2561 โดยผลการด าเนิ น งานมี ผู้ มี สิ ท ธิ์ ก ลั บ เป็ น ผู้ ป ระกั น ตน
มาตรา 39 จานวน 2,885 ราย ติดตามแล้ว จานวน 1,425 ราย (ขอคืนสิทธิ์ จานวน
367 ราย ไม่ ป ระสงค์ ข อคื น สิ ท ธิ์ จ านวน 1,058 ราย) คงเหลื อ ที่ ต้ อ งติ ด ตาม
จานวน 1,460 ราย
2. ผลการติดตามการคืนเงินมาตรา 40 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 3
มีนาคม 2558 ให้ปรับปรุงระบบบานาญของแรงงานนอกระบบให้ครอบคลุมแรงงานนอก
ระบบทุกกลุ่มและให้อยู่ภายใต้การกากับดูแลของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยได้มี
การตรากฎหมายรับโอนผู้ ประกันตนมาตรา 40 กรณี บานาญชราภาพ ที่ส มัครใจเป็ น
สมาชิก กอช. ผลจากกฎหมายดังกล่าว ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ไม่แจ้งความประสงค์ขอ
โอนไปกองทุน กองทุน การออมแห่ งชาติ ซึ่งอยู่ในระบบประกันสั งคมต้องเปลี่ ยนแปลง
ทางเลือกการเป็นผู้ประกันตน เป็นผลให้ผู้ประกันตนในความรับผิดชอบของสานักงาน
ประกัน สังคมจังหวัดมุกดาหารมีสิ ทธิ์ได้รับ คืนเงินในส่ วนของบานาญชราภาพ จานวน
2,411 ราย โดยผลการดาเนินการ มีผู้มีสิทธิ์ขอรับคืนเงิน จานวน 2,411 ราย ขอคืนเงิน
จานวน 2,214 ราย คงเหลือ จานวน 197 ราย

๑๓
3. การด าเนิ น งาน การขึ้น ทะเบี ย นผู้ ป ระกัน ตนตามมาตรา 40 ส านั ก งาน
ประกั น สั งคมจั งหวัด มุ ก ดาหาร ได้ รั บ จั ด สรรเป้ าหมายส าหรับ การด าเนิ น งานการขึ้ น
ทะเบี ย นผู้ป ระกัน ตนมาตรา 40 (รายใหม่) ในปีงบประมาณ 2561 – 2565 จานวน
36,400 คน ซึ่งผลการดาเนิน งาน ส านั กงานประกันสั งคมมุกดาหารได้ส ร้างการรับ รู้
เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยมีแรงงานอิสระสมัครเข้าสู่ระบบ
ประกั น สั งคม ณ วั น ที่ 21 พฤศจิ ก ายน 2561 จ านวน 4,436 ราย คิ ด เป็ น ร้อ ยละ
12.19
4. การช าระเงิ น สมทบกองทุ น ประกั น สั ง คม (มาตรา 33) ผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) สานักงานประกันสังคม ได้ดาเนินการตามนโยบายรัฐบาล
ในส่วนของการอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ Doing Business โดยสานักงาน
ประกัน สั งคม ได้เร่งรณรงค์ให้ นายจ้างช าระเงินสมทบกองทุนประกันสั งคมผ่ านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ซึ่งผลดาเนินการ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 มีดังนี้
4.1 สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 1 – 49 คน
สถานประกอบการ
จานวน
นาส่งแล้ว
ร้อยละ คงเหลือ ตอบรับดาเนินการใน
(แห่ง)
(แห่ง)
(นาส่ง)
(แห่ง)
เดือนพ.ย.61 (แห่ง)
ส่วนราชการ
215
11
5.11
204
76
เอกชน
810
165
20.37
645
รวม
1,025
176
17.17
849
76
สถานประกอบการ
ส่วนราชการ
เอกชน
รวม

มติที่ประชุม

ท้องถิ่นจังหวัด

4.2 สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 50 คน ขึ้นไป
จานวน(แห่ง) นาส่งแล้ว
ร้อยละ คงเหลือ
(แห่ง)
(นาส่ง)
(แห่ง)
13
4
30.77
9
28
14
50.00
14
41
28
68.29
23

ตอบรับดาเนินการใน
เดือนพ.ย.61 (แห่ง)
7
7
14

5. พระราชบั ญ ญั ติ เงิ น ทดแทน (ฉบั บ ที่ 2) พระราชบั ญ ญั ติ เงิ น ทดแทน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 มี
ผลบังคับใช้ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ทาให้ส่วนราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค
และราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องดาเนินการยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจ้างและจ่ายเงิน
สมทบกองทุ น เงิ น ทดแทนประจ าปี 2561 ภายในวั น ที่ 7 มกราคม 2562 ทั้ ง นี้
สานักงานประกันสังคม จะจัดให้มีการประชุมชี้แจงความเข้าใจในพระราชบัญญัติดังกล่าว
ให้แก่ส่วนราชการภายในเดือนธันวาคม 2561
รับทราบ
(2) แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัด
สะอาด” (สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร)
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบแผนแม่บทการ
บริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559 – 2564) ตามที่ ก ระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการดาเนินการ
แก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายของประเทศซึ่งมีสาระสาคัญให้เกิด

๑๔
การจั ดการขยะมู ล ฝอยอย่างครบวงจร โดยการมี ส่ วนร่ว มจากทุกภาคส่ ว น ทั้งภาครัฐ
เอกชน ประชาสั งคม มุ่ ง สู่ ก ารแก้ ไขปั ญ หาขยะอย่ า งยั่ งยื น ลดผลกระทบปั ญ หาด้ า น
สิ่ งแวดล้ อ ม ซึ่ งมี วิธี ก ารส าคั ญ ได้ แ ก่ การลดการเกิ ด ขยะมู ล ฝอยหรือ ขยะอั น ตรายที่
แหล่งกาเนิด การนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ซ้าและใช้ประโยชน์ใหม่ การเก็บขนขยะมูลฝอย
ที่มีประสิทธิภาพ การกาจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
เพื่อให้การขับเคลื่อ นการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน“จังหวัดสะอาด”
ของกระทรวงมหาดไทยมีการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามเป้าหมายของแผน
แม่ บ ทการบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559 – 2564) มี ก าร
ดาเนินงานให้เห็นเป็นรูปธรรมตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้เกิดการดูแล
รักษาความสะอาดของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้บริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพถูกหลักวิชาการ และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชนในท้องถิ่น จังหวัดมุกดาหารจึงจัดให้มีโครงการเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินการ
ดังกล่าว ดังนี้
1. โครงการ “ทาถังขยะเปียกเพิ่มมูลค่าขยะ” จังหวัดมุกดาหาร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดปริมาณขยะต้นทางเป็นแบบอย่างและสนับสนุนนโยบายจังหวัด
สะอาด
2. เพื่อรณรงค์ให้เกิดการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการนาขยะอินทรีย์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
4. เพื่อให้ส่วนราชการเป็นต้นแบบในการคัดแยกขยะ
5. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสานึกในการคัดแยกขยะ
2. โครงการ “มุกดาหารเมืองสะอาด”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด
รณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง “มุกดาหารเมือง
สะอาด”
2. เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กาลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่ส่วนราชการ
หน่วยงานที่ดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
3. เพื่อค้นหาหน่วยงานที่เป็นต้นแบบที่ดีในการดูแลรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นแหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่นๆ
3. โครงการ “หิ้วถุงผ้า นุ่งผ้าไทย ถือปิ่นโต” จังหวัดมุกดาหาร โดยกาหนด
กิจกรรมให้ส่วนราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดาเนินการ ประกอบด้วย
3.1 การใช้ถุงผ้าในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวัน
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการนุ่งผ้าไทย
3.3 ส่งเสริมการใช้ปิ่นโตใส่อาหารรับประทานร่วมกันที่สานักงานเดือนละ
1 ครั้ง ทุกวันศุกร์ รายงานผลการดาเนินงานพร้อมภาพถ่าย (ถ้ามี) ตามแบบที่กาหนดให้
จังหวัดมุกดาหารทราบทุกวันที่ 5 ของเดือน
4. โครงการ “Big Cleaning Day” จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เพื่ อ เป็ น การ
สนั บสนุน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดมุกดาหาร ด้านการปรับปรุ งภูมิทัศน์ และ
เชื่ อมโยงกับ โครงการ “Big Cleaning Day” จั งหวัด มุ กดาหาร ส านั กงานส่ งเสริม การ
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ปกครองท้ อ งถิ่น จั งหวัด มุ ก ดาหาร จึ งจัด กิ จ กรรม “Big Cleaning Day” เพื่ อ เป็ น การ
Kickoff ประจาเดือนพฤศจิกายน 2561 ตามโครงการโครงการ “Big Cleaning Day”
จังหวัดมุกดาหาร ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น. ณ บริเวณสนามหน้า
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

(3) กาหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด
หรือบางประเภทในท้องที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดมุกดาหาร)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง ได้ป รับ ปรุงร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ
กาหนดบริเวณ ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคารบางชนิด
หรือบางประเภท ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ยังไม่ประกาศใช้บังคับ 5 จังหวัด ได้แก่
มุกดาหาร นครพนม เชียงราย กาญจนบุรี และนราธิวาส เนื่ องจากได้รับทราบปัญหาหรือ
อุ ป สรรคจากการใช้ บั งคั บ ประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ ต่ อ การลงทุ น ในเขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษ โดยผลการดาเนินงาน ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กาหนดบริเวณ
ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่ตาบล
ป่งขาม ตาบลหว้านใหญ่ ตาบลชะโนด ตาบลบางทรายน้อย อาเภอหว้านใหญ่ ตาบลบาง
ทรายใหญ่ ตาบลมุกดาหาร ตาบลศรีบุญเรือง ตาบลคาอาฮวน ตาบลนาสีนวน อาเภอ
เมืองมุกดาหาร และตาบลโพธิ์ไทร ตาบลดอนตาล อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
ได้ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา ฉบั บ ประกาศและงานทั่ ว ไป เล่ ม 135 ตอนพิ เศ ษ
290 ง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
โดยแบ่ งพื้น ที่ตามประกาศเป็น 10 บริเวณ ห้ ามบุคคลใดดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารใดๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนด ซึ่งอาคารที่มี
อยู่แล้วในบริเวณพื้นที่ที่กาหนดก่อนหรือในวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับให้
ได้ รั บ ยกเว้ น ไม่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ ทั้ งนี้ ข อให้ ต รวจสอบ
รายละเอียดตามประกาศ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)

ผู้แทน นพ.สสจ.

(1) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จฯ เยี่ยมสมาชิก และติดตามผลการดาเนินงาน
ในโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มุกดาหาร)
ทู ล กระหม่ อ มหญิ งอุ บ ลรัต นราชกั ญ ญา สิ ริวัฒ นาพรรณวดี องค์ ป ระธาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE พระราชทานวโรกาสเสด็จฯเยี่ยมสมาชิก และติดตาม
ผลการด าเนิ น งานในโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดมุ ก ดาหาร ณ โรงเรีย น
มุกดาวิทยานุกูล อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม
2561
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โดยมีกิจกรรมหลักในการเสด็จเยี่ยม ดังนี้
1) เปิ ดชมรม และศู น ย์ เพื่ อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER
ONE FRIEND CORNER)
2) เยี่ยมชมผลงาน / เยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE
3) รับฟังสรุปผลงานการดาเนินงานโครง TO BE NUMBER ONE ของจังหวัด
4) พบปะสมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น”
5) ทรงแสดงคอนเสิร์ต รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จึงขอเชิญข้าราชการและประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ โดยสวมใส่ชุดเครื่องแบบปกติกากีคอพับ
แขนยาว (สาหรับข้าราชการ) หรือสวมใส่เสื้อ TO BE NUMBER ONE สุภาพ และรองเท้า
หุ้มส้นเรียบร้อย
รับทราบ
(2) กิจกรรม 4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย ชาวมุกดาหารร่วมใจ จัดการขยะ
อันตราย (สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร)

ผอ.สนง.ทสจ.

มติที่ประชุม

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม 2561 และเป็นการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 2564) เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย ซึ่งกาหนดให้ของเสียอันตรายชุมชน
ได้รับ การจัดการอย่างถูกต้องตามหลั กวิชาการ ร้อยละ 100 ภายในปี 2574 ให้เกิด
ประสิ ท ธิ ภ าพอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด
มุ ก ดาหารร่ ว มกั บ องค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร จึ งจั ด กิ จ กรรม 4 ธั น วาคม
วันสิ่งแวดล้อมไทย ชาวมุกดาหาร ร่วมใจจัดการขยะอันตราย ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม
2561 ณ เวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยเชิ ญ อปท. ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
ด าเนิ น การรวบรวมขยะอั น ตรายในพื้ น ที่ และน ามาให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
มุกดาหารรวบรวม เพื่ อ ประสานบริษั ท ที่รับ กาจัด น าไปกาจัด อย่างถูก ต้อ ง กิจกรรมฯ
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนชาวจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
เห็ น ความส าคัญ ในการคัด แยกขยะอัน ตรายออกจากขยะมูล ฝอยชนิด อื่น ๆ อย่างเป็ น
รูปธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในการจัดเก็บและรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชน
เพื่อนาขยะอันตรายไปกาจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
รับทราบ
๓.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) สรุ ป ประเด็ น จากรายการ “ศาสตร์ พ ระราชา สู่ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ”
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2561 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(2) สรุป มติคณะรัฐมนตรี ประจาเดือนพฤศจิกายน 2561 (สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร)
(3) ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนตุลาคม 2561 (สานักงาน
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(4) สรุ ป สภาวะการค้ า ชายแดนไทยกั บ สปป.ลาว ด้ า นจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ประจาเดือนตุลาคม 2561 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
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(5) รายงานภาวะเศรษฐกิ จการคลั งจังหวัดมุ ก ดาหาร (ส านั ก งานคลั งจังหวัด
มุกดาหาร)
(6) สรุ ป ผลการติ ด ตามการด าเนิ น โครงการเพิ่ ม ศั ก ยภาพผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยที่
ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และความมั่นคงใน
ชีวิต (สานักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร)
(7) สถิ ติ ค วามนิ ย มการเข้ าชมข้ อมู ล ดิ จิ ทั ล ด้ านการท่ อ งเที่ ย ว (ส านั ก งานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร)
(8) ผลการด าเนิ น งานธนาคารขยะรี ไซเคิ ล ของศาลากลางจั งหวัด มุ ก ดาหาร
ประจ าเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2561 (ส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร)
(9) สรุป รายงานสถิ ติการเกิด อุบั ติเหตุท างถนน ประจาเดือ น ตุล าคม 2561
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
5.1 ปฏิทินงานสาคัญประจาเดือนพฤศจิกายน 2561

ประธาน
ที่
1

วัน/เดือน/ปี
2 ธันวาคม 2561
เวลา 07.00 น.
เวลา 14.00 น.

2

4 ธันวาคม 2561

3

5 ธันวาคม 2561
เวลา 07.00 น.
เวลา 08.00 น.

ชื่องาน
- ซ้อมใหญ่ปั่นจักรยานกิจกรรม
“Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดมุกดาหาร

สถานที่

หน่วยงาน
สานักงานจังหวัด

- บริ เวณ หน้ าศาลากลาง
จังหวัดมุกดาหาร (ตามเส้นทาง
ปั่นจักรยาน)
- พิ ธี มอบเสื้ อยื ดพระราชทาน กิ จกรรม - ห้องแก้วมุกดา ศาลากลาง
“Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
(การแต่ งกาย : เครื่ อ งแบบ
ปกติขาว )
วันสิ่งแวดล้อมไทย ชาวมุกดาหารร่วมใจ เวที ก ลาง สนามหน้ า ศาลา สานักงาน
จัดการขยะอันตราย
กลางจังหวัดมุกดาหาร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัด
วั น คล้ า ยวั น เฉลิ ม พ ระชนมพ รรษ า
สานักงานจังหวัด
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
- พิธีทาบุญตักบาตร
- ศูนย์บริการการท่องเที่ยวฯ
- พิ ธี ถ วายพานพุ่ ม ราชสั ก การะ ถวาย - บริ เ วณสนามหน้ า ศาลา
ราชสดุดี และถวายบังคม
กลางจังหวัดมุกดาหาร
(การแต่ งกาย : เครื่ อ งแบบ
ปกติขาว )

๑๘
ที่
4

วัน/เดือน/ปี
7 ธันวาคม 2561
เวลา 07.00 น.

ชื่องาน
สถานที่
หน่วยงาน
งานวั น ต่ อต้ านการคอร์ รั ป ชั นสากล สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ - สานักงานจังหวัด
(ประเทศไทย) จังหวัดมุกดาหาร
อาเภอเมืองมุกดาหาร
- ส านั กงาน ป.ป.ช.
ประจาจังหวัดมุกดาหาร

5

9 ธันวาคม 2561
เวลา 07.00 น.

6

20 ธันวาคม 2561

7

24 - 26
ธันวาคม 2561

9

28 ธันวาคม 2561
เวลา 16.00 น.

ปั่ น จั ก รยานกิ จ กรรม “Bike อุ่น ไอรัก ” บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด
จังหวัดมุกดาหาร
มุ กดาหาร (ตามเส้ นทางปั่ น
จักรยาน)
ทูล กระหม่อมหญิ งอุบลรัต นราชกัญ ญา โรงเรี ย นมุ ก ดาวิ ท ยานุ กู ล
สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ อาเภอเมืองมุกดาหาร
TO BE NUMBER ONE เ ส ด็ จ ฯ
เยี่ ย ม ส ม าชิ ก แ ล ะ ติ ด ต าม ผ ล ก าร (การแต่ งกาย : เครื่ อ งแบบ
ด า เนิ น ง า น ใ น โ ค ร ง ก า ร TO BE ปกติกากีคอพับแขนยาว )
NUMBER ONE จังหวัดมุกดาหาร
เทศกาลแห่ดาววันคริสต์มาสวัดสองคอน
สักการสถานพระมารดาแห่ง
มรณสั ก ขี ส องคอน ต าบล
ป่งขาม อาเภอหว้านใหญ่
พิ ธี เจริ ญพระพุ ทธมนต์ เฉลิ มพระเกี ยรติ วั ด ร อ ย พ ร ะ พุ ท ธ บ า ท
สมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั วมหาวชิ ราลงกรณ ภู ม โน รม ย์ อ าเภ อ เมื อ ง
บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้า มุกดาหาร
สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี นาถ ในรั ชกาล ที่ ๙
ประจาปีงบประมาณ ๒๕61

มติที่ประชุม

สานักงานจังหวัด
สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
มุกดาหาร

สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด
สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัด

รับทราบ

มติที่ประชุม

5.2 กาหนดการประชุม กรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหารครั้งที่ 12/๒๕61
กาหนดการประชุม กรมการจังหวัด มุก ดาหาร และหั ว หน้ าส่ ว นราชการประจ า
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 12/๒๕61 วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม ๒๕61 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑2.๐๐ น.

หน.สนจ.

ลงชื่อ

ธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี
(นางสาวธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี)
นักวิเทศสัมพันธ์
ผู้จดรายงานการประชุม

