รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 7/๒๕62
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายชยันต์ ศิริมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายศุภกร มูลสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
4. นายสุวิทย์ จันทร์หวร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
5. นายอนันต์ศักดิ์ อบแสงทอง
แทน อัยการจังหวัดมุกดาหาร
6. นายทวีศักดิ์ งามดี
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
7. นายมีชัย ปัฐพี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
9. นายสันธาน สร้อยสาโรง
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
10. นายว่าศักดิ์ เจิมจิระ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
11. นางสงวน มะเสนา
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
12. นายสัญญ์ธวัชช์ ริว้ เหลือง
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
13. นางบุษกร วงค์อาพาส
แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
14. นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
15. นายกนก ศรีวิชัยนันท์
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
16. นายพรชัย พุดซ้อน
นายอาเภอคาชะอี
17. นายยุคล กาญจนศิริพงศ์
นายอาเภอดอนตาล
18. นายปิติณัช นิธิศธานี
นายอาเภอหว้านใหญ่
19. นายสมศักดิ์ บุญจันทร์
นายอาเภอดงหลวง
20. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
นายอาเภอหนองสูง
21. นางสาวบุญเตรียม คาถา
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
22. นายอาพล สุดนิคม
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
23. นายมัฆวาน โภคสวัสดิ์
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
24. ว่าที่ ร.ต.นิติกรณ์ ฝึกฝน
ผู้จัดการสานักงานจัดการน้าเสียสาขามุกดาหาร
25. นางพรผกา ศิริบุรี
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
26. นายณัฐพร เหลืองอร่าม
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
27. นายพูนทรัพย์ ศรีไพบูลย์
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
28. นางระพีพรรณ รัตนบริหาร
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
29. นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
30. นายจักราวุธ จุฑาสงฆ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
31. นายบัญชา ผลานุวงษ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
32. นายนพพร กลิ่นใกล้
แทน หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
33. นายวรวุฒิ จันทิ
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 10.2
34. นายอุทิน สุทธิสาร
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
35. นายบรรจง นิลสิทธิ์สถาพร
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
36. นางสาวรวีวรรณ แสนสวาสดิ์
แทน ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดมุกดาหาร
37. นายปรีชา เจริญทรง
คลังจังหวัดมุกดาหาร
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38. นางสาวกัญญา ไชยพิบูล
39. นายพยุง บุญสมสุวรรณ
40. นางสาวกัลยา มาลีทวล
41. นายภีมสิทธิ์ บวรกิจเจริญพงษ์
42. นายสมเกียรติชัย วงษ์สิรภัค
43. นายสมศักดิ์ สันมี
44. นายธนพล นามวงค์พันธ์
45. นางสาวจิตรปฏิมา เทียนศรี
46. นายวรวุฒิ อุตรินทร์
47. นายชัชวาล ราชขันธ์
48. พล.ต.ต.อรรคพงศ์ พิมลศิริ
49. พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง
50. พ.ต.ท.อุดร ชาวแขก
51. พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ บารุงสวัสดิ์
52. พ.ต.ท. ณรงค์ สิตวงษ์
53. พ.ต.ท.พัฒนา คาดพันโน
54. พ.ต.อ.กฤตนัย บัวพันธ์
55. ร.ต.ต.สมพิศ จาปา
56. นางปิ่นอนงค์ วงศ์บุญ
57. นายสมบุญ ธัญญาผล
58. นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
59. นายวันชัย ประยงค์หอม
60. นายสุรพงษ์ เล็กศรัณยพงษ์
61. นางพิมพ์ประไพ พูลทรัพย์
62. นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม
63. นายต่อศักดิ์ ภูผา
64. นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย
65. นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์
66. นายสมพร อาษาดี
67. นายวชิระ น้อยน้าคา
68. นายไชยวุฒิ สังข์สน
69. นางสาวฐิติรัตน์ แสนสุข
70. นายอุดร ลุนาบุตร
71. นายมณเฑียร เหลืองเดชานุรักษ์
72. นายพิทักษ์ เมืองโคตร
73. นายวศิน ศุภพิสุทธิ์
74. นายพรชัย ไชยวิเศษ
75. นายมารุต อุปสานิกร
76. นายสนิท อาษาธง
77. นายสมพารน์ แน่นอุดร
78. นายพิศิษฐ์ พลแก้ว

ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
แทน สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
แทน นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
แทน ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร
แทน ผู้จัดการธนาคาร ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้จัดการธนาคาร SME
ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
ผก. ร้อย ตชด. ที่ 234
แทน ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
ผกก.อก.ภ.จว.มห
แทน ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร
แทน ผกก.สภ.คาชะอี
ผกก.สภ.ดงหลวง
แทน ผกก.สภ.ดงเย็น
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดมุกดาหาร
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
แทน ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยฯ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
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79. นายปัญญา มุ่งดี
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
80. นายสุพิษ ภูแทนผา
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
81. นายเลียง ผางพันธ์
ผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
82. นางวัชราภรณ์ สังข์แก้ว
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
83. นายสนอง แสนเสร็จ
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
84. นายศุภศิษฐ อินทรวิเศษ
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
85. นายเรือง สุพร
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
86. นายเดช สีหะมงคล
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการครูฯ จังหวัดมุกดาหาร
87. นายไกรสร แจ่มหอม
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
88. นายอนน บุญกระสาน
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
89. นายวิชัย พลอยกลม
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
90. นางสาวรุจาภา วีสเบญ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
91. นางสาวเสาวนีย์ บุพบุญ
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
92. นายลือชา แตงเล็ก
แทน พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
93. พ.อ.สหชัจจ์ จิรโชติรังสรรค์
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
94. พ.อ.ผดุงศักดิ์ พันธ์วิไล
แทน ผบ.นพค.24
95. น.ท.อดิศักดิ์ ภานุโรจนากร
ผบ.หมู่เรือที่ 3 นรข.
96. พ.อ.พรเทพ ชิ้นสุวรรณ
รอง ผอ.รมน.จว.มห. (ท.)
97. นายสุพิชัย หล่าสกุล
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
98. นางสาวสมจิตต์ น้าค้าง
ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จังหวัดมุกดาหาร
99. นายสุรพร ผิวงาม
รองประธาน ก.ธ.จ.มุกดาหาร
100. นายกานต์ สุวรรณพันธ์
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
101. นายบุญเพ็ง ปักกุลนันท์
หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร
102. นางลักษมา ธารีเกษ
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
103. นายเดชาศักดิ์ พิทักแสงไส
แทน ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
104. นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
105. นายฉัตรชัย เฉลิมช่วง
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
106. นางมยุรี อึ้งตระกูล
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
107. นายสุรเดช อัคราช
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
108. นางศิริพร เศษแสงศรี
แทน หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 3 มุกดาหาร
109. นายวารี ยัญญะ
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
110. นางรังสรรค์ อัตถเมย
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
111. นายประนม รัชอินทร์
แทน หัวหน้าด่านป่าไม้มุกดาหาร
112. นางเลขา บุตดีวงค์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
113. นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
114. นางสาวสิรินทร์ญาดา อัครจิรันธนิน แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยงจังหวัดมุกดาหาร
115. นางเยาวลักษณ์ ตั้งประกิจ
นายกสมาชมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
116. นางธงชัย โสดา
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
117. นายสนอง แสนเสร็จ
นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
118. นางบุญญสรณ์ บุญโสม
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมุกดาหาร
119. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
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120. นายทวีศักดิ์ ป้องศรี
121. นายสุทธิพจน์ เสริมรัมยต์
122. นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง
123. นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์

แทน ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายศุภกร มูลสุวรรณ)
3. นายอาเภอนิคมคาสร้อย
4. ผอ. คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
5. หัวหน้าภาคบริการโลหิตที่ 7 อุบลราชธานี
6. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
7. ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
8. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
9. ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
10. ผกก.10 กองบังคับการตารวจน้า
11. ผกก.สภ.หว้านใหญ่
12. ผกก.สภ.หนองสูง
13. ผกก.สภ.ดอนตาล
14. ผกก.สภ.นิคมคาสร้อย
15. หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
16. หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
17. หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
18. โทรศัพท์มุกดาหาร
19. หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
20. ผู้อานวยการ กสทช. เขต 25
21. นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บชส.)
22. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
23. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
24. ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
25. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
26. หัวหน้าด่านป่าไม้มุกดาหาร
27. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มน้าฯ
28. ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
29. ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
30. ประธานสถาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
31. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
32. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
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33. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
34. ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดมุกดาหาร
35. ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขามุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา

เวลา 09.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานการประชุม
กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

พิธีการก่อนการประชุม
1. พิ ธี ม อบเงิ น ทุ น การศึ ก ษามู ล นิ ธิ ร่ ว มจิ ต น้ อ มเกล้ า ฯ เพื่ อ เยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร)
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๒๕
ในวโรกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นประธานก่อตั้งมู ลนิธิฯ ตามคากราบทูลเชิญของ
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสาคัญของโลก ผู้ประสานการก่อตั้ง ด้วยความร่วมมือของ
องค์การเอกชนที่สาคัญ ๑๐ องค์การ คือ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ สภาสตรี
แห่ ง ชาติ ฯ สภายุ ว พุ ท ธิ ก สมาคมแห่ ง ชาติ ฯ สภาผู้ ป กครองและครู แ ห่ ง ประเทศไทย
สานักงานลูกเสือแห่งชาติ คุรุสภา สั นนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทยฯ พุทธสมาคมแห่ ง
ประเทศไทยฯ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารลู ก เสื อ ชาวบ้ า นฯ และชมรมลู ก เสื อ ชาวบ้ า น
กรุ งเทพมหานคร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และกตเวทิตาคุณ ถวายแด่ส มเด็จบูรพ
มหากษัตริยาธิราชเจ้ทุกพระองค์ และแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษของเราผู้เสียสละ
เลื อดเนื้ อและชีวิต สร้างความเป็นปึกแผ่ น และพัฒนาประเทศสื บต่อมาจนถึงปัจจุบัน
ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ โดย
ให้ทุนการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้และคุ ณธรรม รู้จักบาเพ็ญตนให้เป็น
ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ผู้ อื่ น แ ล ะ สั ง ค ม มี ค ว า ม จ ง รั ก ภั ก ดี ต่ อ ส ถ า บั น ช า ติ ศ า ส น า
และพระมหากษัตริย์ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ มอบเงินทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชน
ปีละประมาณ ๒,๒๐๐ ทุน เป็นเงินปีละประมาณ ๙ ล้านบาท ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้จัดสรร
ทุนการศึกษาแก่เยาวชนไปแล้ว มากกว่า ๒๙,๐๐๐ ทุน เป็นเงินทุนประมาณ ๒๑๕ ล้านบาท
ในการนี้ ได้ม อบหมายประธานแม่บ้ านมหาดไทยจั งหวัด (ภริยาผู้ ว่ าราชการจั งหวัด )
ในฐานะประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจาจังหวัด ออกไปเยี่ยมเยียนติ ดตาม
ดู แ ลทุ ก ข์ สุ ข ของเยาวชนด้ ว ยจิ ต ใจที่ เ ปี่ ย มด้ ว ยเมตตาธรรม ช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ
ของเยาวชนและครอบครัวผู้รับทุนมูลนิธิฯอย่างใกล้ชิด ในปีการศึกษา 2562 นี้ จังหวัด
มุกดาหาร มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษานี้ จานวน 16 ทุน ได้มอบทุนการศึกษาให้แล้ ว
จ านวน 10 ทุ น และมอบเพิ่ ม อี ก ในวั น นี้ จ านวน 6 ทุ น ประกอบด้ ว ยทุ น ระดั บ
ประถมศึกษา จานวน 5 ทุนๆ ละ 3,000 บาท ทุนระดับมัธยมศึกษา จานวน 1 ทุนๆ
ละ 4,000 บาท ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. เด็กหญิงอรพินท์ ปัททุม ชั้น ป. 2 โรงเรียนบ้านงิ้ว อ.หนองสูง
2. เด็กหญิงเจนจิรา รัตนะพันธ์ ชั้น ป. 2 โรงเรียนบ้านนาโด่ อ.เมืองมุกดาหาร
3. เด็กหญิงปภังกร คามงคุณ ชั้น ป. 2 โรงเรียนบ้านหนองยาง อ.ดงหลวง
4. เด็กหญิงกาญจนา สังขะสิงห์ ชั้น ป. 2 โรงเรียนบ้านโนนสวาท อ.ดอนตาล
5. เด็กหญิงกุลธิดา สโมสร ชั้น ป. 2 โรงเรียนบ้านกกตูม อ.ดงหลวง
6. น.ส.จุฬารัตน์ สมวัน
ชั้น ม. 4 โรงเรียนดอนตาลวิทยา
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2. พิธีมอบโล่รางวัลหมอดินอาสาดีเด่นระดับจังหวัด กรมพัฒนาที่ดิน และพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรให้แก่หมอดินอาสาและเกษตรกรดีเด่น (สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร)
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้สถานีพัฒนาที่ดินทุกแห่ ง
ดาเนินการคัดเลือกหมอดินอาสาดีเด่นระดับจังหวัด ประจาปี 2562 ผู้ที่ทางานด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ มีผลงานดีเด่น ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นแบบอย่างให้กับหมอดินอาสา
เกษตรกร และบุคคลทั่วไปได้ พร้อมทั้งให้คัดเลือกหมอดินอาสาที่ดาเนินงานส่งเสริมขยายผล
การปลูกหญ้ าแฝกดีเด่น เกษตรกรผู้มีผลการปลูกหญ้าแฝกดีเด่น และเกษตรกรผู้มีผลการ
ดาเนินงานใช้ประโยชน์จากโครงการแหล่งน้าในไร่นานอกเขตชลประทานดีเด่น ประจาปี 2562
เพื่อเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏ เป็นขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานที่
เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในจังหวัดมุกดาหาร โดยสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหารได้ดาเนินการ
คัดเลือกหมอดินอาสาและเกษตรกรตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกรมพัฒนาที่ดินเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการเผยแพร่และประกาศเกียรติคุณในผลงานให้ปรากฏแก่สาธารณชน
และเป็นขวัญกาลังใจให้แก่หมอดินอาสาและเกษตรกรผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว จึงขอเรียนเชิญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานมอบรางวัล และกล่าวประกาศเกียรติคุณ ให้แก่หมอ
ดินอาสา และเกษตรกร จานวน 9 ราย ดังนี้
1. นายเฉลิม น้อยทรง หมอดินอาสาประจาหมู่บ้าน บ้านโนนยาง ต.โนนยาง อ.หนองสูง
2. นายประพันธ์ ศรีณรงค์ศักดิ์ หมอดินอาสาประจาหมู่บ้าน บ้านนาหว้า อ.ดอนตาล
3. นายบุญโฮม ลินพ่อค้า หมอดินอาสาประจาหมู่บ้าน บ้านนาหินกอง อ.ดงหลวง
4. นายเกียรติศักดิ์ แสงฉาย หมอดินอาสาประจาจังหวัด ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง
5. นายเขตไทย คนกล้า หมอดินอาสาประจาตาบล ต.บ้านค้อ อ.คาชะอี
6. นางกัลยาณี ขันผนึก บ้านค้อ ม.2 ต.บ้านค้อ อ.คาชะอี จ.มุกดาหาร
7. นายบุญสว่าง กลางประพันธ์ บ้านแวง ม.3 ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
8. นางวันนา อรบุตร บ้านโนนก่อ ม.6 ต.หนองแวง อ.นิคมคาสร้อย จ.มุกดาหาร
9. นายยอดชาย เชื้อคาจันทร์ บ้านหนองแคน ม.2 อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
3. พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ กิจกรรมการคัดสรร
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับ
จังหวัดประจาปี 2562 และพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ
คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร ประจาปี 2562 (สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
กรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้จังหวัดมุกดาหาร ดาเนินการคัดสรรหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”, กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจาปี ๒๕62 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นาชุมชน, หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” กลุ่ม/องค์การ
ชุม ชนที่ เ ป็ น แกนหลั ก ส าคั ญ ในการพั ฒ นาหมู่ บ้ า น ครั ว เรื อ นสั ม มาชี พ ชุ ม ชนตั ว อย่ า ง
และคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นโดยคณะกรรมการได้ดาเนินการ ระหว่างวันที่
18 – 26 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นขวัญกาลังใจแก่ผู้นาชุมชน/กลุ่มองค์กรและบุคคล
ดีเด่นดังกล่าว ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ
แก่ผู้ ได้รับรางวัล ดังนี้
1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด จานวน 3 รางวัล
2. ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.) ดีเด่น จานวน 6 รางวัล

๗
3. กลุ่ม/องค์กรชุมชน จานวน 3 รางวัล
4. ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล (ศอช.ต.) ดีเด่น จานวน 3 รางวัล
5. ครัวเรือนสัมมาชีพดีเด่นระดับจังหวัด จานวน 3 รางวัล
6. ประเภทเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอดีเด่น
จานวน 3 รางวัล
7. ประเภทคณะทางานขับเคลื่ อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล/เทศบาลดีเด่น
จานวน 3 รางวัล
8. ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น จานวน 3 รางวัล
4. พิธีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒๘ ระดับภาค (สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร)
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มี
การพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมของประเทศ ภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการแรงงาน
ประเภทช่างฝีมือจานวนมาก การแข่งขันฝีมือแรงงานเป็นวิธีการหนึ่งในการสนั บสนุนให้มี
การพัฒนาแรงงานที่มีฝีมือ และเป็นเวทีสาหรับการแสดงศักยภาพและความสามารถด้าน
ทักษะฝีมือแรงงานในระดับเยาวชน ให้ได้มาตรฐานทัดเทียมมาตรฐานสากล อีกทั้งยังเป็น
เส้นทางก้าวไปสู่การแข่งขันฝีมือแรงงานระดับชาติ (National Skills Competitions)
ระดับอาเซียน (Asean Skills Competitions) และการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับ
นานาชาติ (World Skills Competition) ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชน
ไทยเกิดการตื่นตัว และสนใจที่จะพัฒนาฝีมือให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ และสร้างขวัญกาลังใจในการฝึกซ้อม ขอมอบเกียรติบัตร
ให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันและผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. นายนัฐพงษ์ สุพร ผู้ชนะเลิศจากากรแข่งขัน
2. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี มุกดาหาร สถานศึกษา
3. นายอดุล ขันแก้ว ครู คศ.2 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี ครูผู้ฝึกซ้อม
5. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้แก้ผู้ปฏิบัติภารกิจจับกุมผู้กระทา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดหาร)
ด้วยเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลาประมาณ 20.00 น. เจ้าหน้าที่กองร้อย
ตารวจตระเวนชายแดน ที่ 234 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และหน่วยรักษาความมั่นคงใน
พื้นที่ ร่วมกันบูรณาการด้านการข่าวเพื่อสกัดกั้นการขนลาเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดน
ตามแผนปฏิบัติการ “พิทักษ์แก้วมุกดา” ได้ทาการตรวจยึดยาเสพติด ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้า
โขง บ้านพาลุกา ตาบลชะโนด ต่อเนื่องถึง บ้านทรายทอง ตาบลบางทรายน้อย อาเภอ
หว้านใหญ่ จั ง หวัดมุ กดาหาร ของกลางประกอบด้ว ย ยาบ้า 4,000,000 เม็ด /ไอซ์
จานวน 100 กิโลกรัม และกัญชาแห้งอัดแท่ง จานวน 360 แท่ง/กิโลกรัม เพื่อเป็นขวัญ
กาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดด้วยความพากเพียรวิริยะ
อุตสาหะ สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจการกระทาความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชกาจังหวัดมุกดาหาร/ผู้อานวยการศูนย์
อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร มอบประกาศเกียรติคุณ
ให้แก่เจ้าหน้าที่กองร้อยตารวจตระเวนชายแดนที่ 234 รวมทั้งสิ้น 32 ราย

๘
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน
ลาดับ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 2 ราย
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่

1 นายเสรี ตุ้มอ่อน
2 นางสาวสมจิตต์ น้าค้าง

รองศึกษาธิการจังหวัดอานาจเจริญ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สถานี
วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
รักษาการณ์ในตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จังหวัดมุกดาหาร

มติที่ประชุม

รับทราบ

มติที่ประชุม

๑.2 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕62 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

มติที่ประชุม

1.3 สรุ ปผลการด าเนิ น งานโครงการรณรงค์ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด
TO BE NUMBER ONE จังหวัดมุกดาหาร เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ (สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
แทนหน.สนจ.
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

หน.สนจ.

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/๒๕62 วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562
รายงานการประชุม มีจานวน 23 หน้า ฝ่ ายเลขานุการได้ เ ผยแพร่ รายงานการ
ประชุม ในเว็บ ไซต์ จังหวัด www.mukdahan.go.th และแจ้งส่ ว นราชการหน่ว ยงาน
ตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/๒๕62 วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจาปีพุทธศักราช 2562 (สานักงาน
จังหวัดมุกดาหาร)
กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ในการประชุมหารือการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง ประจ าปี พุ ทธศัก ราช 2562 เมื่อ วัน ที่ 8 กรกฎาคม 2562 โดยมีป ลั ด ส านั ก
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ประจาปีพุทธศักราช 2562 ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 ทั้งในส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และในต่างประเทศ ในการนี้ เพื่ อ ให้ ก ารจั ด กิ จ กรรมเนื่ อ งในวั น เฉลิ ม พระ
ชนมพรรษาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหารจึงกาหนดจัด
กิ จ กรรมเนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจาปีพุทธศักราช 2562 ในวันจันทร์
ที่ 12 สิงหาคม 2562 ดังนี้

๙

มติที่ประชุม

นพ.สสจ.

มติที่ประชุม

1. พิธีทาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เวลา 06.30 น. ณ บริเวณหน้าศาลา
กลางจังหวัดมุกดาหาร
2. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจาปีพุทธศักราช
2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
3. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง ประจาปีพุทธศักราช 2562 เวลา 17.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
การแต่งกาย ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตารวจ : เครื่องแบบปกติ
ขาว (พิธีตามข้อ 1 และ 2 ไม่สวมหมวกพิธีตามข้อ 3 สวมหมวก) ประธานแม่บ้าน
มหาดไทยจังหวัด : ชุดไทยอมรินทร์ สีฟ้า จิตอาสาพระราชทาน : ชุดจิตอาสาพระราชทาน
ประชาชน : ชุดสุภาพ โทนสีฟ้า
จังหวัดมุกดาหารขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ดาเนินการ ประดับพระฉายาลักษณ์
สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวง บริ เวณ
ด้านหน้ าอาคารส านักงาน ประดับธงชาติไทยร่วมกับธงตราสั ญลั กษณ์พระราชพิธี บรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. (ตามลาดับ) พร้อม
ประดับผ้าระบายสีเหลืองและผ้าระบายสีฟ้าบริเวณรั้วอาคารสานักงาน รวมทั้งประดับไฟ
บริเวณอาคารสานักงานและถนนสายสาคัญให้สวยงาม ระหว่างวันที่ 5 – 19 สิงหาคม
2562 จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณอาคารสานักงานตามที่พิจารณา
เห็นว่าเหมาะสม โดยประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนี พั นปี ห ลวง ธงชาติไ ทย ธงอั กษรพระนามาภิไ ธย ส.ก. โต๊ะ หมู่บู ช า
สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ปากกาสีน้าเงิน พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ลงนามถวายพระพร
ชัยมงคล สาหรับบุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ระหว่างวันที่ 5 – 19 สิงหาคม 2562 รวมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบให้
อยู่ในสภาพเรียบร้อย และจัดเก็บสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลไว้ที่จังหวัดเมื่อเสร็จพิธีฯ
รับทราบ
(2) รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
(พชอ.) (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
อาเภอดงหลวง มีวิสัยทัศน์ คือเป็นอาเภอที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่พออยู่
พอเพียง มียุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เป้าหมาย 5 ดี คือ เศรษฐกิจดี สังคมดี
สุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี และการศึกษาดี ยุทธศาสตร์ด้าน (1) เศรษฐกิจดี ประชาชน มีรายได้เพิ่มขึ้น
และอยู่อย่างพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) สังคมดีประชาชน มีการลด ละ เลิก อบายมุข และ
เคารพกฎหมายจราจร (3) สุขภาพดี ประชาชนมีสุขภาพดี ดูแลตัวเองและครอบครัวได้ (4) สิ่งแวดล้อมดี
ประชาชนสามารถจัดการขยะในครัวเรือน ได้อย่างถูกต้อง และพื้นที่ป่าในอาเภอดงหลวง มีปริมาณ
เพิ่มขึ้น (5) การศึกษาดี เด็กปฐมวัย (๐ – ๕ ปี) พัฒนาการและสู งดีสมส่วน สมวัย(Smart Kid)
การมีส่ วนร่ วม การขับเคลื่อนพชอ.ดงหลวง มีคณะกรรมการพชอ.จานวน ๒๑ คน มีคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน จานวน ๔๐ คนและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตาบล(พชต.)
(6) มีการบูรณาการเยี่ยมเสริมพลังพชต.ครบทุกตาบล และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มหกรรมคุณภาพชีวิตดี
ที่ดงหลวง ในระดับอาเภอ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาและการใช้กลไกคณะกรรมการพชอ.
และพชต.ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออกในพื้นที่ ผ่านศูนย์ EOC ระดับอาเภอและตาบล อย่างต่อเนื่อง
รับทราบ

๑๐
(3) 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 15 กรกฎาคม 2562
เป้าหมาย สูง/ต่า เบิกจ่าย
รายการ
งบประมาณ ก่อหนี้ (PO) เบิกจ่าย ร้อยละ (เม.ย.62) (+/-) (ประเทศ)
งบประจา 1,176.37 971.03
953.55 81.06 76.67
4.39
44
งบลงทุน 1,397.87 1,039.51 711.90 50.93 86.67 -35.74
67
รวม
2,574.24 2,010.54 1,665.45 64.70 84.67 -19.97
69
2. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
%
ลาดับการ
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
สู
ง
/ต่
า
เป้าหมาย
รายการ
เบิกจ่าย
(+/-)
ก่อหนี้
(ประเทศ)
งบประมาณ
เบิกจ่าย ร้อยละ (เม.ย.62)
(PO)
งบดาเนินงาน 45.48
33.06 29.04 63.84
76.67 -12.83
21
งบลงทุน
162.04
42.18 9.98 18.50
86.67 -68.17
69
รวม
207.52
75.23 59.01 28.44
84.67 -56.23
69
มติที่ประชุม

รับทราบ
(4) การดาเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)

คลังจังหวัด
ลาดับ

อาเภอ

จานวนบัตร

ส่งมอบบัตร
ให้กับผู้มีสิทธิ์ (ใบ)

คิดเป็น
ร้อยละ

คงเหลือ

คิดเป็น
ร้อยละ

1

เมืองมุกดาหาร

6,515

6,462

99.19

53

0.81

2

คาชะอี

2,787

2,78

98.24

49

1.76

3

ดอนตาล

2,121

2,099

98.96

22

1.04

4

นิคมคาสร้อย

2,370

2,355

99.37

15

63

5

ดงหลวง

2,054

2,052

99.90

2

0.1

6

หว้านใหญ่

1,269

1,265

99.68

4

0.32

7

หนองสูง

1,204

1,202

99.83

2

0.17

รวม

18,320

18,173

99.20

147

0.80

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๑

ผอ.ทสจ.มห.

มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

3.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
(1) โครงการปลู ก ป่าเฉลิ ม พระเกียรติ เนื่ องในโอกาสวั น เฉลิ มพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 และเฉลิมพระ
เกี ยร ติ เ นื่ อง ใน โ อ ก าส มห า มง คล พร ะ รา ช พิ ธี บ ร ม -ร าช า ภิ เ ษก ( ส านั กง า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร)
เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ
อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ
67 พรรษาและวั น ที่ 12 สิ ง หาคม 2562 ตรงกั บ วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ 87 พรรษา
ประกอบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ ได้จัดทาโครงการ
และกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทั่วประเทศ หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน ได้ร่วมใจและบูรณาการร่วมกันปลูกต้นไม้ อย่างน้อยคนละ
1 ต้น โดยมีเป้าหมายปลูกต้นไม้ 10 ล้านต้น ซึ่งกาหนดดาเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562
ถึง เดือนพฤษภาคม 2563 ดังนั้น เพื่อให้ทุกภาคส่ วนได้มีส่ว นร่วมในการแสดงความ
จงรักภักดี แด่พระองค์ท่านทั้ง 2 พระองค์ จึงได้จัดทาโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาครบรอบ
67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ
87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบ รมราชาภิเษก ขอเชิ ญ ชวนทุก ท่านร่ว มเป็ นเกี ยรติ และร่ว มปลู ก ป่า ตามโครงการ
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม ๒๕๖2 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.๑1.0๐ น.ณ บริ เ วณพื้ น ที่ ป่ า ชุ ม ชนต าบลบ้ า นโคก (ป่ า ชุ ม ชนภู ข วาง) อ าเภอเมื อ ง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ
๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)
(1) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนพฤษภาคม
2562 (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
“ในเดือนพฤษภาคม 2562 เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร
บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารมีสัญญาณหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
จากการหดตัวของภาคเกษตรกรรม ภาคการบริการการบริโภคภาคเอกชน และการใช้จ่าย
ภาครั ฐ ประกอบกั บ การชะลอตั ว ของภาคอุ ต สาหกรรมและการค้ าชายแดน ส าหรั บ
การลงทุนภาคเอกชนขยายตัว เสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัด อัตราเงินเฟ้อทั่วไปขยายตัว
ส่ ว นการจ้ า งงานหดตัว เมื่อ เทียบกับเดื อนเดี ยวกัน ของปีก่อน” เศรษฐกิจ ด้านอุ ปทาน
(การผลิต) พบว่า ภาพรวมมีสัญญาณหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนสะท้อน
จากการผลิตภาคเกษตรกรรมหดตัว โดยดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม (API) หดตัวที่ร้อยละ
-27.10 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน พิจารณาจากปริมาณผลผลิตยางพาราหด
ตัว ตามพื้น ที่ เก็บเกี่ยวผลผลิ ตที่ลดลง ภาคการบริการหดตัว โดยดัชนีผลผลิ ต ภาคการ
บริการ (SI) หดตัวที่ร้อยละ -34.22 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจาก

๑๒
การหดตัวของภาษีการขายส่งขายปลีกฯ ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังขยายตัวได้ดีจากการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ทาให้มีจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น ส่วนภาคอุตสาหกรรมชะลอตัว โดยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (IPI) ชะลอตัวที่
ร้อยละ 3.41 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน พิจารณาจากจานวนทุนจดทะเบียน
สะสม ของภาคอุต สาหกรรมการผลิต ที่ช ะลอตัว และจากการหดตัว ของการจด
ทะเบีย นของโรงงานอุตสาหกรรมผลิต ได้แก่โรงงานซ่อมรถยนต์และเครื่องยนต์ โรงงาน
อั ด เศษกระดาษเศษโลหะ โรงงานท ามั น เส้ น โรงงานซ่ อ มรถยนต์ แ ละซ่ อ มไดนาโม
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์(การใช้จ่าย) พบว่า มีสัญญาณชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปีก่อน เป็นผลมาจากการค้าชายแดนชะลอตัว โดยดัชนี การค้าชายแดน (X-m Index)
ชะลอตัวร้อยละ 9.85 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการหดตัวของ
มูลค่าการนาเข้า ส่วนมูลค่าการส่งออกขยายตัว โดยสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าสูงสุด 3 ลาดับ
แรก คื อ (1) เครื่ อ งประมวลผลหรื อ หน่ ว ยเก็ บ ข้ อ มู ล (2) อุ ป กรณ์ ส ารองไฟ และ
(3) ทรานซิสเตอร์และกลอุปกรณ์กึ่งตัวนาที่คล้ายกัน สินค้านาเข้าที่มีมูลค่าสูงสุด 3 ลาดับ
แรก คื อ (1) เครื่ อ งประมวลผลหรื อ หน่ ว ยเก็ บ ข้ อ มู ล (2) สื่ อ บั น ทึ ก หรื อ อุ ป กรณ์
หน่ ว ยความจ าต่างๆ (3) ทองแดงบริสุ ทธิ์ ตามล าดับ ส่ วนการบริโภคภาคเอกชนหดตัว
โดยดั ช นี การบริ โภคภาคเอกชน (Cp Index) หดตั วร้ อ ยละ -42.57 เมื่ อ เที ย บกั บ
เดือนเดียวกันของปีก่อนพิจารณาจากการหดตัวของการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและการจด
ทะเบี ย นรถยนต์ นั่ ง ส่ ว นบุ ค คลไม่ เ กิน 7 ที่ นั่ ง และการใช้ จ่ า ยภาครัฐ หดตัว โดยดั ช นี
การใช้จ่ายภาครัฐ (G Index) หดตัวร้อยละ -7.96 จากการเบิกจ่ายรายจ่ายงบประจา
และรายจ่าย งบลงทุนที่หดตัวร้อยละ -7.70 และ -10.16 ตามลาดับ สาหรับการ
ลงทุนภาคเอกชนขยายตัว โดยดัช นี การลงทุนภาคเอกชน (IpIndex) ขยายตัว ร้อยละ
6.02 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการขยายตั วของสินเชื่อเพื่อ
การลงทุนและพื้นที่อนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลเมือง โดยเป็นการขยายตัวจากพื้นที่
อนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยและก่อสร้างอื่นๆ เช่น ก่อสร้างอู่ซ่อมรถ เป็นต้น ด้านรายได้
เกษตรกรในจังหวัดมุกดาหาร พบว่าในเดือนพฤษภาคม 2562 ดัชนีรายได้เกษตรกร
หดตัว ที่ร้อยละ -25.88 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากดัช นี
ผลผลิ ต ภาคเกษตรกรรมหดตั ว ร้ อ ยละ -27.10 จากการหดตั ว ของปริ ม าณผลผลิ ต
ยางพารา เป็นสาคัญด้านการเงิน พบว่าปริมาณสินเชื่อรวมสูงกว่าปริมาณเงินฝากรวม ซึ่ง
ปริมาณสินเชื่อรวมขยายตัว ที่ร้อยละ 7.00 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการ
ปล่อยสินเชื่อเพื่อลูกค้าภาคธุรกิจ สินเชื่อส าหรับกิจการเอสเอ็มอี และสิ นเชื่อเพื่อกองทุน
พัฒนาเอสเอ็มอีประชารัฐ สาหรับปริมาณเงินฝากรวมชะลอตัวที่ร้อยละ 3.70 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อนด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ(Stability) พบว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค
ทั่วไปอยู่ที่ระดับ 105.20 ขยายตัวร้อยละ 2.94 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่ง
เป็นการขยายตัวของดัชนีราคาสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ ข้าว แป้งผลิตภัณฑ์
จากแป้ ง เนื้ อสั ตว์ เป็ ด ไก่ สั ตว์น้ า ผั กและผลไม้ เครื่องประกอบอาหาร เครื่องดื่ มไม่ มี
แอลกอฮอล์ อาหารบริโภค-ในบ้าน เป็นต้น สาหรับการจ้างงานในเดือนพฤษภาคม 2562
หดตัวร้อยละ -3.14 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ด้านการคลัง พบว่าในเดือน
พฤษภาคม 2562 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมมีจานวน 669.97 ล้านบาท หด
ตัวร้อยละ -8.06 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการเบิกจ่ายรายจ่าย
งบประจ าและรายจ่ าย งบลงทุ นหดตั วร้ อยละ -7.70 และ -10.16 ตามล าดับ ทั้ ง นี้
ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุนมีจานวน 96.06 ล้านบาท ซึ่งหน่วยงานที่มีการเบิกจ่าย
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มติที่ประชุม

รายจ่ายงบลงทุนสูงสุด 3 อันดับแรกคือ (1) โครงการชลประทานมุกดาหาร (2) แขวงทาง
หลวงมุกดาหาร และ (3) แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร สาหรับการเบิกจ่ายรายจ่ายงบ
ประจามีจานวน 573.91 ล้านบาท โดยหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายรายจ่ายงบประจาสูงสุด
3 อันดับแรกคือ (1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2) ที่ทาการปกครอง
จังหวัดมุกดาหาร และ (3) สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สาหรับผลการจัดเก็บรายได้
จัดเก็บได้ทั้งสิ้น 301.54 ล้านบาท หดตัวร้อยละ -9.41 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน เนื่องจากหน่วยจัดเก็บรายได้โดยเฉพาะสานักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหารจัดเก็ บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ลดลง สาหรับดุลงบประมาณ ในเดือนพฤษภาคม
2562 ขาดดุลงบประมาณ จานวน 368.43 ล้านบาท พิจารณาจากการจัดเก็บรายได้ต่า
กว่ารายจ่ายเงินงบประมาณรวม
รับทราบ

มติที่ประชุม

๓.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) สรุปมติคณะรัฐมนตรี ประจาเดือนกรกฎาคม 2562 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(2) สรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(พอ.สว.) และการดาเนินโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน”ครั้งที่ 9 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 (ที่ทาการปกครองจังหวัด
มุกดาหาร)
(3) ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนมิถุนายน 2562 (สานักงาน
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(4) สรุปสภาวะการค้าชายแดนไทยกับ สปป.ลาว ด้านจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือน
มิถุนายน 2562 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(5) สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เดือนมิถุนายน 2562 (สานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
(6) การบริ หารจั ดการขยะมู ลฝอยชุ มชน “จั งหวั ดสะอาด” (ส านั กงานส่ งเสริ ม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร)
(7) ผลการดาเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลประจาเดือนมิถุนายนศาลากลางจังหวัด
มุกดาหาร (สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร)
(8) ประเมินผลการจัดงานเปิดอนุสาวรีย์พระยาจันทรศรีสุราช อุปราชามันธาตุราช
(เจ้ าจันทกินรี) เจ้าเมืองมุกดาหารคนแรก ประจาปี 2562 (ส านักงาน กศน.
จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4
หน.สนจ.

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การทบทวนข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
ร่ า งวิ สั ย ทั ศ น์ จั ง หวั ด มุ ก ดาหารใหม่ “เมื อ งการค้ า ทั น สมั ย เกษตรคุ ณ ภาพสู ง
ท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงอาเซียน” ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การยกระดับมาตรฐาน
การเกษตรและการต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่ม
มูลค่าในภาคการเกษตร และสนับสนุนภาคการค้าชายแดน อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
ด้วย Smart Economy City กลยุทธ์จังหวัด 1. สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและ
สถาบันการเกษตร 2. การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และยกระดั บ มาตรฐานสิ นค้ า เกษตร 4. การบริ ห ารจั ดการทรัพ ยากรการเกษตร

๑๔
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 5. ปรับรูปแบบการพัฒนาด้านการเกษตรโดยการ
น าเทคโนโลยี ม าเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และต่ อ ยอดผลิ ต ผลการเกษตร (เพิ่ ม )
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเกษตร ให้สามารถนาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ต่อ
การพัฒนาสิ นค้าเกษตร (เพิ่ม) โครงการ (เพิ่มเติม) 1. โครงการพัฒ นาโคคุณภาพสู ง
(โคขุนแก้จน) 2. โครงการพัฒนาปลาคุณภาพสูง3. โครงการอนุรักษ์และสืบสานสมุนไพร
พื้นบ้านเพื่อการแพทย์และการสาธารณสุข4. โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การเป็น
Smart Farmer (แปลงใหญ่/เทคโนโลยี/ลดต้นทุน) ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า นการค้ า การลงทุ น เพื่ อ เชื่ อ มโยงอาเซี ย นสู่ ส ากล
กลยุทธ์จังหวัด 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics)
เพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุน2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการค้าการลงทุนเพื่อสร้าง
โอกาสเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน3. พัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและบริการ
ให้ได้มาตรฐาน 4. ส่งเสริมการเปิดตลาดและการพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุน
ทั้งในและต่างประเทศ 5. พัฒนาระบบ Smart Mobility (เพิ่ม) 6. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านภาษาและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน (เพิ่ม) โครงการ
(เพิ่มเติม) 1. โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านการจราจรและขนส่งตะเข็บชายแดน
ภาคอีสาน (หนองคาย นครพนม มุกดาหาร) (DEPA) 2. โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เพื่อรองรับ Smart City 3. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการให้บริการ
โลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุน 4. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบเพื่อการค้า การลงทุน ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถี
ชีวิตลุ่มน้ าโขงสร้ างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มมูล ค่าในภาคการเกษตร
และสนั บ สนุ น ภาคการค้ า ชายแดน อุ ต สาหกรรม และการท่ อ งเที่ ย วด้ ว ย Smart
Economy City กลยุทธ์จังหวัด 1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ และวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม
วิถีชีวิตลุ่ มน้ าโขง ความสามารถทางการแข่งขัน 3. เพิ่มประสิ ทธิภ าพการสื่ อสารทาง
การตลาดตามแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 4. ขยายความร่วมมือในการ
ด าเนิ น กิ จ กรรมด้ า นการท่ อ งเที่ ย วระหว่ า งเครื อ ข่ า ยและพั น ธมิ ต รทั้ ง ในประเทศ
และต่ า งประเทศ 5. การพั ฒ นาขี ด ความสามารถบุ ค ลากรและผู้ ป ระกอบการด้ า น
การท่องเที่ยว 6. พัฒนาการท่องเที่ยวด้าน Sport Tourism เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาส
การท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด (เพิ่ ม ) 7. พั ฒ นาต่ อ ยอดผลิ ต ผลทางเกษตรอิ น ทรี ย์ สู่ ก าร
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (เพิ่ม) 8. พัฒนาการท่องเที่ยวเมืองคู่แฝด “มุกดาหาร – สะหวันนะ
เขต” (เพิ่ม) โครงการ (เพิ่มเติม) 1. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
2. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (SPORT TORISM) 3. โครงการพัฒนาเมือง
“บ้านสวย เมืองสุข” เชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร ประเด็นการพัฒนาที่ 4
การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้าง
ชุมชนให้น่าอยู่ มีความมั่นคง และเป็นธรรม สู่ Smart Living City กลยุทธ์จังหวัด
1. โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City 2. โครงการเมืองสุขภาพ เมืองสวย เมือง
สะอาด (Healthy City) 3. โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดมุกดาหาร 4. โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยด้านการศึกษา โครงการ (เพิ่มเติม) 1. โครงการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะ Smart City 2. โครงการเมืองสุขภาพ เมืองสวย เมืองสะอาด (Healthy
City) 3. โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดมุกดาหาร 4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5
ผวจ.มห.

มติที่ประชุม

คนทุกช่วงวัยด้านการศึกษา ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และป้องกันภัยธรรมชาติภายใต้ Smart Environment City กลยุทธ์
จังหวัด 1. การส่งเสริมการอนุรักษ์ป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การรักษาและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม3. การป้องกัน และฟื้นฟูความ
เสียหายจากภัยธรรมชาติ 4. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานขาดแคลนและการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการ (เพิ่มเติม) 1. โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการ
อนุรักษ์ป่าชุมชน2. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีตรวจจับจุดเสี่ยงเฝ้าระวังภัยพิบัติ
3.
โครงการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งยั่ ง ยื น
ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน สร้างชุมชนให้น่าอยู่ มีความมั่นคง และเป็นธรรม สู่ Smart Living City
กลยุทธ์จังหวัด 1. เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรและเครื่องมือในการสร้างความมั่นคง
ชายแดน2. สร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพ ย์สินให้กับประชาชน โครงการ (เพิ่มเติม)
1. โครงการพัฒนาความพื้นที่ความมั่นคงชายแดนเพื่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
2. โครงการปรั บ ปรุ ง ทั ศ นี ย ภาพและความปลอดภั ย ริ ม ฝั่ ง โขง 3. โครงการส่ ง เสริ ม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เห็ น ควรให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งน าโครงการเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.) ในคราวถัดไป
เรื่องอื่นๆ
5.1 ปัญหาภัยแล้งของจังหวัดมุกดาหาร
เนื่องจากช่วงเดือนที่ผ่านมาจังหวัดมุกดาหารประสบปัญหาภัยแล้งเกิดจากปริมาณ
น้าฝนตามฤดูกาลน้อยจังหวัดจึงได้หารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและได้วางแผนรับมือกับ
ภัยแล้งที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดทั้งสิ้น
4 แผน ดังนี้
(1) มอบหมายให้ห น่วยงานในสั งกัดกระทรวงเกษตร อาเภอ สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดฯ หาแนวทางรับมือกับสถานการณ์น้าฝนในช่วงเดือนสิงหาคม
และกันยายน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ทาการปักดาข้าวเพื่อให้ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตามแผนฯ
(2) มอบหมายหน่ ว ยงานสั ง กั ด กระทรวงเกษตร ลงไปส ารวจพื้ น ที่ ก ารเกษตร
ที่ไม่สามารถปักดานาได้ เพื่อให้หาพืชน้าน้อย เช่น ถั่วลิสง มันสาปะหลัง มันญี่ปุ่น เป็นต้น
ให้เกษตรกรปลูกทดแทนข้าว โดยเร่งหาแนวทางจัดหาพันธุ์พืชให้ความรู้สนับสนุนการ
เพาะปลูกแก่เกษตรกร
(3) มอบหมายให้สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฯ และอาเภอวาง
แผนการกั ก เก็ บ น้ าเพื่ อ ใช้ ใ นการเกษตรเพื่ อ ให้ มี น้ าใช้ เ พี ย งพอต่ อ การเพาะปลู ก
ซึ่งสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ได้รับงบประมาณในการทาฝายกักเก็บน้า
เพื่อใช้ในการเกษตรขอให้ประสานการดาเนินการร่วมกับอาเภออย่างเร่งด่วน
(4) มอบหมายให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม อาชี พ แก่ เ กษตรกร
เช่น สานั กงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หน่ว ยงานสั งกัดกระทรวงแรงงาน เตรียมโครงการ
ฝึกอาชีพให้เกษตรกรหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต
รับทราบ

๑๖
5.2 ปฏิทินงานสาคัญประจาเดือนสิงหาคม 2562
ชื่องาน
สถานที่
การจั ด กิ จ กรรมเนื่ อ งในโอกาส ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิ ริ กิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พร ะบ ร มร าช ช นนี พั น ปี หล ว ง
ประจาปีพุทธศักราช 2562
โ ค ร ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม ใ น วั น ณ วั ดค าสายทอง อ าเภอเมื อง
พระเฉลิ มพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มุกดาหาร
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ที่
1

วัน/เดือน/ปี
12 สิงหาคม 2562

2

15 สิงหาคม 2562

3

19 สิงหาคม 2562 - อ อ ก ห น่ ว ย บ ริ ก า ร เ ค ลื่ อ น ที่
“หน่วยบาบั ดทุกข์ บารุงสุข สร้าง
รอยยิ้ ม ให้ ป ระชาชน” จั ง หวั ด
มุกดาหาร ครั้งที่ 10/2562
- อ อ ก ห น่ ว ย แ พ ท ย์ เ ค ลื่ อ น ที่
พอ.สว. พื้นที่อาเภอนิคมคาสร้อย
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร
ชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปี หลวง พระบาทสมเด็จพระวชิ ร
เกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า
ฯ พระบรมราชินี
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โครงการปฏิบัติธรรมในวันพระเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

4

5

หน่วยงาน
ส า นั ก ง า น จั ง ห วั ด
มุกดาหาร

สานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
มุกดาหาร

อนุ สรณ์ สถาน ท่ านหนู ฮั ก - ที่ ท า ก า ร ป ก ค ร อ ง
พูมสะหวัน อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
อนุ สรณ์ สถาน ท่ านหนู ฮั ก
พูมสะหวัน อาเภอหว้านใหญ่
วั ด ศรี ท องบุ่ น อ าเภอเมื อ ง
มุกดาหาร

- สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร
สานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
มุกดาหาร

ณ วัดไตรภูมิ อาเภอหนองสูง

สานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
มุกดาหาร

มติที่ประชุม

รับทราบ

หน.สนจ.

5.3 กาหนดการประชุม กรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้า ส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 8/๒๕62
ก าหนดการประชุ ม กรมการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร และหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
ประจ าจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ครั้ ง ที่ 8/๒๕62 วั น พฤหั ส บดี ที่ 29 สิ ง หาคม 2562
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 12.40 น.
ลงชื่อ

ประวิชญา สุวรรณไตรย์
(นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จดรายงานการประชุม

