รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 9/๒๕62
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายชยันต์ ศิริมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายสุวิทย์ จันทร์หวร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
4. นายบุญเรือง เมฆฉิม
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
5. นายสาเร็จ หงษ์พันธ์
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
6. ร.ต.มนตรี ทุมนัส
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
7. นายมีชัย ปัฐพี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
9. นางสงวน มะเสนา
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
10. นายปรเมศวร์ ยศปัญญา
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
11. นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
12. นายกนก ศรีวิชัยนันท์
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
13. นายพรชัย พุดซ้อน
นายอาเภอคาชะอี
14. นายยุคล กาญจนศิริพงศ์
นายอาเภอดอนตาล
15. นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
16. นายสมศักดิ์ บุญจันทร์
นายอาเภอดงหลวง
17. นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
18. นายนิรันดร์ ละม้ายศรี
แทน นายอาเภอหว้านใหญ่
19. นางสาวบุญเตรียม คาถา
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
20. นายมัฆวาน โภคสวัสดิ์
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
21. นางศรัญญา ศรพรม
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
22. ว่าที่ ร.ต.นิติกรณ์ ฝึกฝน
ผู้จัดการสานักงานจัดการนาเสียสาขามุกดาหาร
23. นางพรผกา ศิริบุรี
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
24. นายธีระวัฒน์ ขัตติคเชนชาติ
แทน จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
25. นางนิษฐา บุญจันทร์
แทน ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
26. นางระพีพรรณ รัตนบริหาร
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
27. นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
28. นายวิทยา วัฒนเรืองโกวิท
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
29. นายบัญชา ผลานุวงษ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
30. นายปิยพงศ์ นาโกส
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
31. นายอุทิน สุทธิสาร
ผู้อานวยการการเลือกตังประจาจังหวัดมุกดาหาร
32. นายบรรจง นิลสิทธิส์ ถาพร
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
33. นายปรีชา เจริญทรง
คลังจังหวัดมุกดาหาร
34. นางสาวกัญญา ไชยพิบลู
ธนารักษ์พืนที่มุกดาหาร
35. นายอนันตชัย ไขประกาย
แทน สรรพสามิตพืนที่มุกดาหาร
36. นายประสมศิลป์ ศรีบัวเทศ
แทน สรรพากรพืนที่มุกดาหาร
37. นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์
แทน นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
38. นางสาวณริสา ศรีเจริญ
ผู้อานวยการ คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
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39. นายสมเกียรติชัย วงษ์สิงห์
40. นายศราวุธ ทรัพย์เจริญ
41. นายสิมไทย แสงเนตร
42. นายวิรัตน์ ศรีมงคล
43. นายชัชวาล ราชขันธ์
44. พล.ต.ต.อรรคพงศ์ พิมลศิริ
45. พ.ต.ท.สุทิน จันทร์แดง
46. พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ บารุงสวัสดิ์
47. พ.ต.อ.เกียรติภูมิ สุวรรณไตรย์
48. พ.ต.อ.ธนิต ดวงกลาง
49. พ.ต.ท.พัฒนา คาดพันโน
50. พ.ต.ต.สวาท ศรีแนบ
51. นางปิ่นอนงค์ วงศ์บุญ
52. นายสมบุญ ธัญญาผล
53. นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
54. นายจารึก ศิริกุล
55. นายภาคิน ศรีหาจักร
56. นางกฤษดาพร พิกุลศรี
57. นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม
58. นายพิศิษฐ์ ผลิสินเอี่ยม
59. นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์
60. นางสาวปวีณา ผิวขา
61. นายดารง สังข์แก้ว
62. นายอุดร ลุนาบุตร
63. นายมณเฑียร เหลืองเดชานุรักษ์
64. นายพิทักษ์ เมืองโคตร
65. นายศุภรัตน์ แจ้งฝ่ายนอก
66. นายประวิทย์ เทพพรรทา
67. นายวศิน ศุภพิสุทธิ์
68. นายเสรี ตุ้มอ่อน
69. นางสุพัตรา พรมรักษา
70. นายถาวร พลีดี
71. นายสมพารน์ แน่นอุดร
72. นายทศพล สุวรรณไตรย์
73. นายปัญญา มุ่งดี
74. นางสาวนริศรา สุวรรณโชติ
75. นายณัฐกร เทพรังศิริกุล
76. นายสนอง แสนเสร็จ
77. นายศุภศิษฐ์ อินทรวิเศษ
78. นายไกรสร แจ่มหอม
79. นางมณีวรรณ ด้วงนิล

แทน ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
แทน ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
แทน ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
ผกก.อก.ภ.จว.มห
ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร
ผกก.สภ.นิคมคาสร้อย
แทน ผกก.สภ.คาชะอี
แทน ผกก.สภ.หนองสุง
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
แทน เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แทน สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดนิ มุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
แทน สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทน โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยฯ
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
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80. นายอนน บุญกระสาน
81. นางภควัลรัตน์ มณีสร้อย
82. นางสาวเสาวนีย์ บุพบุญ
83. นายสุหฤทธิ์ ชาญวนังกูร
84. นางจันทิภา ปัทมเสวี
85. พ.อ.สหชัชจ์ จิรโชติรังสรรค์
86. พ.ท.ตระกูล ตระกูลสม
87. ร.อ.วิโรจน์ ล้วนโค
88. นายสุพชิ ัย หล่าสกุล
89. นายทองอินทร์ อันอาน
90. นายสุรพร ผิวงาม
91. นายกานต์ สุวรรณพันธ์
92. นายบุญเพ็ง ปักกุลนันท์
93. นางลัษมา ธารีเกษ
94. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์
95. นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล
96. น.ส.พัชรินทร์ กุลิสาร
97. นายกันต์ แสนวิจักร์
98. นางมณินทร์ธร อัคนิจ
99. นายสุรเดช อัคราช
100. นางพัฒนา อุตโสกุ
101. นางจิตร อาจสัญจร
102. นางรังสรรค์ อัตถเมย
103. นายประนม รัชอินทร์
104. นายชาคริต นาควิเชียร
105. นางเลขา บุตดีวงค์
106. นายเฉลียว ดีวงศ์
107. นายสนอง แสนเสร็จ
108. นางธงชัย โสดา
109. นางบุญญสรณ์ บุญโสม
110. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร
111. นายทวีศักดิ์ ป้องศรี

แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
การท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.นพค.24
แทน ผบ.หมู่เรือที่ 3 นรข.
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จังหวัดมุกดาหาร
รองประธาน ก.ธ.จ.มุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
แทน ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร
หัวหน้าด่านป่าไม้มุกดาหาร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
112. นายสุทธิพจน์ เสริมรัมยต์
แทน ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
113. นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
114. นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
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ผู้ไม่มาประชุม
1. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
2. รองผู้วา่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายศุภกร มูลสุวรรณ)
3. ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
4. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
5. นายอาเภอหนองสูง
6. ผบ. ร้อย ตชด. ที่ 234
7. หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 10.2
8. ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดมุกดาหาร
9. หัวหน้าภาคบริการโลหิตที่ 7 อุบลราชธานี
10. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
11. ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
12. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
13. ผกก.10 กองบังคับการตารวจนา
14. ผกก.สภ. ดงหลวง
15. ผกก.สภ.หว้านใหญ่
16. ผกก.สภ.ดอนตาล
17. ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
18. หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
19. หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
20. หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
21. หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
22. หัวหน้าด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดมุกดาหาร
23. ผู้อานวยการ กสทช. เขต 25
24. ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
25. ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการครูฯ จังหวัดมุกดาหาร
26. นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บชส.)
27. รอง ผอ.รมน.จว.มห. (ท.)
28. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
29. หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 3 มุกดาหาร
30. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุม่ นาฯ
31. ผอ.สานักบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
32. ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
33. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
34. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยงจังหวัดมุกดาหาร
35. นายกสมาชมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
36. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
37. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
38. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
39. ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดมุกดาหาร
40. ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขามุกดาหาร
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เริ่มประชุมเวลา

เวลา 09.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานการประชุมกล่าว
เปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี

พิธีการก่อนการประชุม
(1) พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบการ (สานักงานประกันสังคม
จังหวัดมุกดาหาร)
ส านั ก งานประกั น สั ง คม ได้ จั ด ท าโครงการมอบโล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ ให้ ส ถา
ประกอบการที่ให้ความสาคัญในการชาระเงินสมทบถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกาหนดเวลา
และชาระเงิน สมทบผ่ านระบบอิเล็ กทรอนิกส์ตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ เพื่อเป็นการ
ประกาศเกี ย รติ คุ ณ และสร้ า งแรงจู ง ใจให้ ส ถานประกอบการน าส่ ง เงิ น สมทบภายใน
กาหนดเวลา โดยให้สานักงานประกันสังคมจังหวัด คัดเลือกสถานประกอบการในความ
รับผิดชอบ จานวน ๒ แห่ง เพื่อรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ดังนี
(1) เป็นสถานประกอบการที่มีสถานะยังดาเนินกิจการ (2)ขึนทะเบียนกองทุนประกันสังคม
ตังแต่ปี ๒๕๔๕ (3) ปัจจุบันมีผู้ ประกันตนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน (4) มี การช าระเงินสมทบ
ภายในกาหนดเวลา ถูกต้องครบถ้วน และไม่มีหนีค้างชาระย้ อนหลัง ๕ ปี (5) นาส่งข้อมูลเงินสมทบ
ผ่ า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต (e-Filing) ตั งแต่ ปี ๒๕๖๐ ถึ ง ปั จ จุ บั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก เดื อ น
(6) ชาระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ได้แก่สถานประกอบการ ดังนี
1. บริษัท สหเรือง จากัด
2. บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
(2) พิ ธี ม อบเกี ย รติ บั ต รการประเมิ น คั ด เลื อ ก “หน้ า บ้ า นสวย หลั ง บ้ า นสวน”
(สานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่ สานักงาน กศน. ได้กาหนดโครงการสาคัญเพื่อขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา พลิกโฉม กศน.ตาบลสู่ กศน.ตาบล
๔G สานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร ได้นายุทธศาสตร์ดังกล่าวสู่การปฏิบัติจริงในพืนที่
ภายใต้ชื่อโครงการ “หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน” โดยมุ่งพัฒนาหน่วยงานสถานศึกษา
กศน.อาเภอ และ กศน.ตาบล ส่งเสริมสนับสนุน และประสานเชื่อมโยงจัดการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนมีความเป็นครูมืออาชีพ (Good teacher) มีบรรยากาศดี และสภาพแวดล้อมที่เอือ
ต่อการเรียนรู้ (Good place best Check-in) มีการดาเนินการกิจกรรมการเรียนรู้ภายใน
กศน.ตาบลที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของชุมชน (Good Activities) ทังนี โดย
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน (Good partnership)
สานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร ได้ดาเนินการตามโครงการประเมินคัดเลือก
“หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน” ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2562
เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นขวัญกาลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติ กศน.อาเภอ และ กศน.ตาบล ที่
ได้รับรางวัลจากการประเมินคัดเลือกตามโครงการดังกล่าว มี กศน.อาเภอ และ กศน.ตาบล
ที่ผ่านการประเมินคัดเลือก ดังนี
1. ประเภทสถานศึกษา กศน.อาเภอ
ชนะเลิศ
ได้แก่ กศน.อาเภคาชะอี
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ได้แก่ กศน.อาเภอหว้านใหญ่
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ได้แก่ กศน.อาเภอเมืองมุกดาหาร
ชมเชย
ได้แก่ ๑) กศน.อาเภอดอนตาล
2) กศน.อาเภอนิคมคาสร้อย
3) กศน.อาเภอหนองสูง
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2. ประเภท กศน.ตาบล
ชนะเลิศ
ได้แก่
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ชมเชย
ได้แก่

กศน.ตาบลคาดงเย็น
ได้แก่ กศน.ตาบลนากอก
ได้แก่ กศน.ตาบลดงหลวง
1) กศน.ตาบลเหล่าหมี
2) กศน.ตาบลหนองเอี่ยน
3) กศน.ตาบลหนองสูง
4) กศน.ตาบลบางทรายน้อย
3. ประเภทห้องสมุดประชาชนขนาดใหญ่
ชนะเลิศ
ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
รองชนะเลิศ
ได้แก่ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดมุกดาหาร
4. ประเภทห้องสมุดประชาชนอาเภอ
ชนะเลิศ
ได้แก่ ห้องสมุดประชาชนอาเภอดงหลวง
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ห้องสมุดประชาชนอาเภอหว้านใหญ่
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ห้องสมุดประชาชนอาเภอดอนตาล
ชนะเลิศ
ได้แก่ ห้องสมุดประชาชนอาเภอหนองสูง และ
ห้องสมุดประชาชนอาเภอนิคมคาสร้อย
(3) พิธี มอบการคัดเลือก “อาเภอสะอาด” การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
“จั ง หวั ด สะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2562 (ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
จังหวัดมุกดาหาร)
กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ จังหวัดดาเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจาปี พ.ศ. 2562ผ่านกลไกความร่วมมือทุกภาค
ส่วนของจังหวัดตังแต่ระดับจังหวัด อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหมู่บ้านชุมชน
เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือสร้างการตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนโดยการรณรงค์
ส่งเสริ มการลดปริ มาณและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางตามหลักการ 3Rs หรือ 3ช
คือการใช้น้ อย ใช้ซาและนากลั บมาใช้ใหม่และเพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจาปี
พ.ศ. 2562 รวมทังเพื่อสร้างแรงจูงใจยกย่อง และเชิดชูเกียรติให้แก่อาเภอที่มีการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน “อาเภอสะอาด” ดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2562 จังหวัดมุกดาหาร จึงได้
จัดให้มีการคัดเลือก “อาเภอสะอาด” ภายใต้การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
“อาเภอสะอาด” ประจาปี พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บัดนีการ
พิจารณาคัดเลือก “อาเภอสะอาด” ดังกล่าวได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วอาเภอที่ได้รับ
รางวัล เกียรติบัตร ดังต่อไปนี
1. ชนะเลิศ
ได้แก่ อาเภอนิคมคาสร้อย
2. รองชนะเลิศ อันดับ 1
ได้แก่ อาเภอดงหลวง
3. รองชนะเลิศ อันดับ 2
ได้แก่ อาเภอหนองสูง
4. ชมเชย
ได้แก่ อาเภอเมืองมุกดาหาร
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(4) พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ผู้ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เครื่องหมาย
รับรองผลิตภัณฑ์และบริการจังหวัดมุกดาหาร (Mukdahan Brand) และพิธีมอบเกียรติ
บัตรและรางวัลแก่ร้านค้าประชารัฐต้นแบบจังหวัดมุกดาหาร (สานักงานพาณิชย์จังหวัด
มุกดาหาร)
จังหวัดมุกดาหาร ได้ดาเนินการจัดการประกวดร้านค้าธงฟ้าประชารัฐต้นแบบ จังหวัด
มุ ก ดาหาร ประจ าปี 2562 เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ ร้ า นค้ า ธงฟ้ า ประชารั ฐ ในจั ง หวั ด
มุกดาหาร สร้ า งมาตรฐานในการบริหารร้า นค้าที่ ดี สามารถแข่งขันได้กับโมเดิร์นเทรด
(Modern Trade) ในแบบยั่งยืน และเป็นการสร้างขวัญกาลังใจ ยกย่องเชิดชูร้านค้าธงฟ้า
ประชารั ฐ ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน รวมทังสร้า งความเชื่อมั่นให้กับผู้ บริโ ภค ผู้ มีสิ ทธิบัตร
สวัสดิการและประชาชนทั่วไป ที่เข้ามาใช้บริการกับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ โดยได้พิจารณา
จากหลักเกณฑ์การตกแต่งร้านค้า/การให้ความร่วมมือกับภาครัฐและการช่วยเหลือชุมชน/
การสร้างความเป็นธรรมทางการค้า(ไม่มีเรื่องร้องเรียน) และในด้านความพร้อมในการปรับ
โฉมร้านค้าใหม่เป็นร้านค้า 4.0 ที่เน้นการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการ
ร้าน ทังระบบขายของหน้าร้าน (POS) การพัฒนาเป็นจุดรับชาระค่าสาธารณูปโภค ทังค่านา
ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ บัตรเครดิต เป็นต้น และเป็นจุดกระจายสินค้าให้กับร้านค้าธงฟ้าอื่นๆ ที่
อยู่ในพืนที่ ซึ่งได้ดาเนินการจัดการประกวดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม
สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร เรียบร้อยแล้วและผลการประกวดประจาปี 2562ใน
ครังนี ปรากฏว่า มีร้านค้าธงฟ้าประชารัฐได้รับรางวัลชนะเลิศ จานวน 3 รางวัล ในการนี
เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับผู้ชนะการประกวด ทัง 3 ร้าน จึงขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดมุกดาหารได้มอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลโดยเป็นชันวางสินค้าให้แก่ผู้
ชนะการประกวด ได้แก่
1. ร้านตาตุ๋ย ซุปเปอร์คุ้ม เลขที่ 7 หมู่ 5 ถนนนิคมคาสร้อย-หนองสูง ตาบลนิคมคา
สร้อย อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
2. ร้านมิตรดนัยพาณิชย์ เลขที่ 33/27-28 ถนนชยางกูร ข ตาบลมุกดาหาร อาเภอ
เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
3. ร้ า นแบงค์ มินิ มาร์ท เลขที่ 189 หมู่ 7 ถนนหมู่บ้ า นคาเชี ยงสา ต าบลนาอุ ด ม
อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
(5) พิธี มอบเครื่ อ งหมายมาตรฐานฝี มื อแรงงานแห่ง ชาติ และการมอบใบอนุญ าต
ด าเนิ น การทดสอบมาตรฐานฝี มื อ แรงงานแห่ ง ชาติ ใ ห้ แ ก่ ส ถานประกอบกิ จ การ
(สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร)
การส่ งเสริ มให้สถานประกอบกิจการยื่นขอรับเครื่องหมายมาตรฐานฝี มือแรงงาน
แห่งชาติ และยื่นขออนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นภารกิจสาคัญ
ประการหนึ่งของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เป็นสิ่งที่แสดงให้ทราบว่าสถานประกอบกิจการนัน มีลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการตระหนักถึงความสาคัญ
ในการจ้างแรงงานที่มีมาตรฐานฝีมือในการผลิตสินค้าและการให้บริการ เพื่อเป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคว่าจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน เป็น หน่ว ยทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่ดาเนินการโดยบุคคล
ธรรมดา หรื อสถานประกอบกิจการ หรือสถานศึกษาทังภาครัฐ และเอกชน หน่ว ยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน มีหน้าที่ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาที่ได้รับอนุญาต ดังนี

๘
(1) บริษัท นาคิเทค จากัด ตังอยู่เลขที่ 108 หมู่ที่ 10 ตาบลคาป่าหลาย อาเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหารเป็นสถานประกอบกิจการที่มีพนักงานทังหมด 127 คน มีพนักงานที่ผ่าน
การทดสอบมาตรฐานฝี มือ แรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานควบคุม เครื่ องจัก รรถยกใช้
เครื่ อ งยนต์ ระดั บ 1 จ า นว น 18 คนซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตา มประ กา ศ
กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน เรื่อง หลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับเครื่องหมาย
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
(2) ร้าน พ.รุ่งเรืองยนต์ ตังอยู่เลขที่ 28 หมู่ 10 ตาบลนากอก อาเภอนิคมคาสร้อย
จังหวัดมุกดาหาร เป็นสถานประกอบกิจการที่ให้บริการด้านยานยนต์ และมีความพร้อมใน
การเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพ การบารุงรักษารถยนต์ ระดับ 1
(6) พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลสถานีตารวจที่มีการบริหารจัดการงานป้องกัน
อาชญากรรมดี เ ด่ น และโล่ป ระกาศเกี ยรติคุ ณ การประกวดการยกระดับ การบริ ก าร
ประชาชนของสถานี ต ารวจในสั ง กั ด ต ารวจภู ธ รภาค ๔ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ (กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยตารวจภูธรภาค ๔ ได้จัดโครงการตรวจประเมินสถานีตารวจที่มีการบริหารจัดการ
งานป้องกันอาชญากรรมดีเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และโครงการประกวด
การยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตารวจในสังกัดตารวจภูธรภาค ๔ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีสถานีตารวจในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร มีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่นชนะเลิศ เป็นอันดับ ๑ ทังสองโครงการในการนีตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
จึงขอเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานีตารวจที่มีผล
การปฏิบัติดีเด่นดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตารวจ
ในสังกัดตามลาดับ ดังต่อไปนี
๑. รางวัลสถานีตารวจที่ มีการบริหารจัดการงานป้องกันอาชญากรรมดีเด่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
อันดับ ๑ กลุ่มผู้กากับการเป็นหัวหน้าสถานี ได้แก่ สถานีตารวจภูธรนิคมคาสร้อย
อันดับ ๑ กลุ่มสารวัตรเป็นหัวหน้าสถานี ได้แก่ สถานีตารวจภูธรนาอุดม
๒. รางวัล ชนะเลิศ การประกวดการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตารวจ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ อันดับที่ ๑ ได้แก่ สถานีตารวจภูธรนิคมคาสร้อย
(7) พิธีมอบสื่อประชาสัมพันธ์ ตราสัญลักษณ์ Logo และการ์ตูนสัญลักษณ์ Mascot
แมวดาวสัตว์สัญลักษณ์และอัตลักษณ์ประจาจังหวัด (สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร)
จังหวัดมุกดาหาร ได้ประกาศให้ แมวดาว เป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจาจังหวัดมุกดาหาร
และได้ดาเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มนาโขงจังหวัดมุกดาหาร
ภายใต้โครงการพัฒนาการตลาด กิจกรรม และประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัด
มุกดาหารสู่ความยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร เพิ่ม
ศั ก ยภาพในการเป็ น เมื อ งท่ อ งเที่ ย ว เพิ่ ม การดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ า มาท่ อ งเที่ ย ว
ในจังหวัด โดยการสร้างสัญลักษณ์และอัตลักษณ์ประจาจังหวัดมุกดาหาร ให้เป็นที่รู้จักและ
จุ ด สนใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ กระตุ้ น เศรษฐกิ จ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การต่ อ ยอดการผลิ ต
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ของกลุ่ ม ชุ ม ชน และส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ใน
การอนุรักษ์สัตว์ป่าประจาถิ่นของจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจังหวัดดาเนินการจัดกิจกรรมการ
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Logo และการ์ตูนสัญลักษณ์ Mascot ภายใต้หัวข้อ

๙
แมวดาวอัตลักษณ์แห่งมุกดาหาร และได้จัดการเปิดตัวตราสัญลักษณ์ Logo และการ์ตูน
สัญลั กษณ์ Mascot แมวดาว อัตลั กษณ์แห่งมุกดาหาร เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562
ณ ห้างสรรพสิน ค้า โรบินสั น สาขามุกดาหาร ในการนีเพื่อเป็นการดาเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตามวิถี ชีวิตลุ่มนาโขงจังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดจึงขอมอบสื่อประชาสัมพันธ์ ตราสัญลักษณ์ Logo และการ์ตูนสัญลักษณ์ Mascot
แมวดาวสัตว์สัญลักษณ์และอัตลักษณ์ประจาจังหวัดมุกดาหาร ให้แก่อาเภอทัง 7 อาเภอ
เพื่อนาไปติดตัง ณ ที่ว่าการการอาเภอ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ แมวดาวสัตว์
สัญลักษณ์และอัตลักษณ์ของจังหวัดมุกดาหารให้ประชาชนในพืนที่ได้ทราบอย่างทั่วถึงกัน
ในการนีจังหวัดมุกดาหารขอมอบสื่อประชาสัมพันธ์ ตราสัญลักษณ์ Logo และการ์ตูน
สัญลักษณ์ Mascot แมวดาวสัตว์สัญลักษณ์และอัตลักษณ์ประจาจังหวัดมุกดาหาร ดังนี
ลาดับที่ 1 อาเภอเมืองมุกดาหาร
ลาดับที่ 2 อาเภอนิคมคาสร้อย
ลาดับที่ 3 อาเภอคาชะอี
ลาดับที่ 4 อาเภอดอนตาล
ลาดับที่ 5 อาเภอหนองสูง
ลาดับที่ 6 อาเภอหว้านใหญ่
ลาดับที่ 7 อาเภอดงหลวง
(8) พิ ธี ม อบโล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ ผู้ เ กษี ย ณอายุ ร าชการของข้ า ราชการและ
ลู ก จ้ า งประจ าในสั ง กั ด ส านั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย ประจ าปี พ.ศ.2562
(สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจาใน
สั ง กั ด ที่ ไ ด้ รั บ ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ประจ า ปี พ.ศ. 2562 ตามระเบี ย บส านั ก งาน
ปลั ดกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยการมอบประกาศเกียรติ คุณแก่ข้า ราชการและลู กจ้า ง
พ.ศ. 2553 และได้จัดส่งโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการของลูกจ้างประจา
ในสังกัดเพื่อจัดพิธีมอบให้แก่ผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติ คุณ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ
และเป็นเกียรติแก่ลูกจ้างประจาที่รับราชการมาจนครบเกษียณอายุราชการ ที่ได้ปฏิบัติ
หน้าทีร่ าชการของท่านจนบรรลุความสาเร็จด้วยดีเสมอมา นามาซึ่งความสาเร็จอันก่อให้เกิด
คุณประโยชน์โดยส่วนร่วมแก่หน่วยงาน สังคมและประเทศชาติ คุณงามความดี ทังหลาย
ที่ทุกๆท่าน ได้กระทาไว้ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการจะยังอยู่ในความทรงจาตลอดไป
จึงได้กาหนดจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการของลูกจ้างประจา
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจาปี พ.ศ. 2562 จานวน 2 ราย ดังนี
1. นายส่ ว น อิน วิ เศษ ต าแหน่ ง พนัก งานบริ การ บ 2 สั ง กั ดส านั กงานจัง หวั ด
มุกดาหาร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2. นายพัฒธิยะ ศรีลาศักดิ์ ตาแหน่งพนักงานบริการ บ 2 สังกัดสานักงานจังหวัด
พะเยา ช่วยราชการสานักงานจังหวัดมุกดาหาร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

๑๐
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดมุกดาหาร
(1) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 2 คน

ลาดับ
1

ชื่อ – สกุล
นายปรเมศวร์ ยศปัญญา

ลาดับ
1

ชื่อ – สกุล
นายพายัพ ไตรยวงค์

ตาแหน่งใหม่
นายช่ า งโยธาอาวุ โ ส ส านั ก งาน หัวหน้าสานักงานป้องกันและ
ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย บรรเทาสาธาณภัยจังหวัด
จังหวัดมหาสารคาม
มุกดาหาร
2
นายประวิทย์ เทพพรรทา
ผู้ช่วยหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัด
หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัด
มุกดาหาร
มุกดาหาร
(2) หัวหน้าส่วนราชการ ย้าย จานวน 1 คน
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่
1
นายสัญญ์ธวัช ริวเหลือง
หัวหน้าสานักงานป้องกันและ
หัวหน้าสานักงานป้องกัน
บรรเทาสาธาณภัยจังหวัด
และบรรเทาสาธาณภัย
มุกดาหาร
จังหวัดบุรีรัมย์
(3) เกษียณอายุราชการ จานวน 8 คน

2
3
4

นายสมยศ กันแตง
นางสาวชัชชฎา ประทุมทิพย์
นายฉัตรชัย เฉลิมช่วง

5
6

นายณัฐพร เหลืองอร่าม
นายพิศิษฐ์ พลแก้ว

7

นายกิมหงวน อุทัย

8

นายสุหฤทธิ์ ชาญวนังกูร

มติที่ประชุม

ตาแหน่งเดิม

ตาแหน่งเดิม
หั ว ห น้ า ไ ป ร ษ ณี ย์ จั ง ห วั ด
มุกดาหาร
นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคา
สร้อย จังหวัดมุกดาหาร
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยการ
อาชีพนวมินราชินีมุกดาหาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพ
นิคมคาสร้อย
การท่องเที่ยวและกีฬาแห่ง
ประเทศไทย สานักงาน
นครพนม

ตาแหน่งใหม่
เกษียณอายุราชการ
เกษียณอายุราชการ
เกษียณอายุราชการ
เกษียณอายุราชการ
เกษียณอายุราชการ
เกษียณอายุราชการ
เกษียณอายุราชการ
เกษียณอายุราชการ

มติที่ประชุม

รับทราบ
๑.2 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕62 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

มติที่ประชุม

1.3 สรุ ป ผลการด าเนิ น งานโครงการรณรงค์ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด
TO BE NUMBER ONE จังหวัดมุกดาหาร เดือนกันยายน ๒๕๖๒ (สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

๑๑
ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

นพ.สสจ.

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/๒๕62 วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562
รายงานการประชุ ม มี จ านวน 13 หน้ า ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ เ ผยแพร่ ร ายงาน
การประชุม ในเว็บไซต์จังหวัด www.mukdahan.go.th และได้จัดส่งรายงานการประชุม
ทาง E-Mail ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดขอ
แก้ไขรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/๒๕62 วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
(พชอ.) (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
อาเภอหนองสูงกาหนดวาระขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต “หนองสูงเข้มแข็ง ๕
ดีวิถีผู้ไทย : คนดี วินัยดี สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี รายได้ดี ” โดยมีประเด็นขับเคลื่อนในปี
๒๕๖๒ สาคัญ ๖ ประเด็น คือการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก คุณภาพชีวิตผู้สู งอายุ การลด
อุบัติเหตุทางถนน การบริหารจัดการขยะ โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง ส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
มิติค นดี ๑.การส่งเสริมพัฒ นาการเด็ก กิจกรรม ส่งเสริมพัฒ นาการเด็ก ๐-๕ ปี
ให้สมวัย ”มหัศจรรย์ ๑๐๐๐ วัน”-ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพเกณฑ์มาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-ส่งเสริมพัฒนาระดับสติปัญญา(IQ,EQ)ใน
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑ ส่งเสริมการเรียนรู้ศูนย์การศึกษาในชุมชน ผลการดาเนินงาน
ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ร้อยละ 75.57 -เด็กพัฒนาการสมวัยร้อยละ 96.30
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.จานวน 5 แห่งตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 ๒.คุณภาพชีวิตผู้ สูงอายุ กิจกรรม ๑.ตั งศูนย์พัฒ นาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ/กองทุน LTC ๒.พัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ(วิทยาลัย ฒ ผู้เฒ่า)ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน ๓.กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดเตียง/ติดบ้าน ๔.จัดกิจกรรม
ออกกาลั งกายส าหรับผู้ สูงอายุให้ครบทุกตาบล/หมู่บ้า น ผลการดาเนิน งาน เยี่ยมบ้า น
ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงโดยแพทย์ พยาบาล จานวน 252 คน เยี่ยมบ้านโดยCG จานวน
226 คน 2034 ครัง จัดตังโรงเรียนผู้สูงอายุระดับตาบล 4 ตาบล (ภูวง,โนนยาง,บ้านเป้า,
หนองสูงใต้) มิติวินัยดี ๑.การลดอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรม ๑.รณรงค์ให้ความรู้สร้างความ
ตระหนักวินัยจราจรในโรงเรียนมัธยม,โรงเรียนประถมศึกษา ๒.รณรงค์สวมใส่หมวกนิรภัย
๑๐๐%ในการขับขี่รถจักรยายนต์ ๓.การบังคับใช้กฎหมายจราจรเข้มงวด ๔.รณรงค์ส่งเสริม
ถนนปลอดภัย ๕.เสริมสร้างวินัยจราจรให้กับประชาชน ผลการดาเนินงาน ศปถ.อาเภอ
หนองสูง กาหนด/แก้ไขจุดเสี่ยง 5 จุด จัดเจ้าหน้าที่ตารวจ/อพปร. อานวยความสะดวกด้าน
การจราจรหน้าโรงเรียน รณรงค์สวมหมวกกันน๊อกในโรงเรียนมัธยมศึกษาร้อยละ 100 มิติ
สิ่ ง แวดล้ อ มดี ๑.การบริ ห ารจั ด การขยะ กิ จ กรรม ๑.รณรงค์ จั ด ท าถั ง ขยะอิ น ทรี ย์ ใ น
ครัวเรือนข้าราชการ/ ประชาชน ๒.จัดกิจกรรมคัดแยกขยะในสานักงานส่วนราชการ ๓.การ
จัดตังธนาคารขยะในหมู่บ้านชุมชน ๔.รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก,โฟม ๕.กิจกรรมหิวถุงผ้า
นุ่งผ้าไทย ถือปิ่นโต ผลการดาเนินงาน จัดทาถังขยะเปียกให้ทุกหลังคาเรือนทุกหมู่บ้าน
ได้ร้อยละ 100 จัดกิจกรรมรณรงค์แยกขยะก่อนทิง 300 คน รณรงค์ Big Cleaning Day
เดือนละ ๑ ครัง/หมู่บ้า น มิติสุขภาพดี ๑.โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสู ง กิจกรรม
๑.รณรงค์ ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนบริ โ ภคข้ า วสวยในมื อเย็ น (ลดการบริ โ ภคข้ า วเหนี ย ว)

๑๒

มติที่ประชุม

๒.ส่งเสริมการเล่นกีฬา,การออกกาลังกายกับประชาชนทุกกลุ่มอายุ ๓.คัดกรองกลุ่มเสี่ยง/
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผลการดาเนินงาน คัดกรองโรคในประชาชนอายุ 35 ปีขึนไปร้อยละ
94.70อบรมปรั บ เปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่ มเสี่ยงผู้ ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสู งร้อยละ
100 จัดวิ่งมินิมาราธอนระดับอาเภอ 1 ครังมีผู้ร่วมกิจกรรม 2,560 คน จัดเดินวิ่ง
เพื่อสุขภาพระดับตาบล 14 ครัง ผู้ร่วมกิจกรรม 4,560 คน มิติสุขรายได้ดี ๑.ผลิตภัณฑ์
ชุม ชน(OTOP)เมื อ งหนองสู ง กิ จ กรรม ๑.ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน(OTOP)
ให้ได้คุณภาพ/มาตรฐาน๒.ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ๓.จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายตลาดชุมชน/ตลาดประชารัฐ ๔.สนับสนุนส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย (ตลาดสี
เขียว) ๕.ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เนือโคขุนหนองสูง ผลการดาเนินงาน ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับ
มาตรฐาน 5 ดาว 13 ผลิตภัณฑ์, 4 ดาว 12 ผลิตภัณฑ์ ยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์รวมตังแต่
เดือนตค.61 – มิย.62 จานวน 214,425,812 บาท “ตลาดประชารัฐคนไทยยิมได้ ”
ทุกวันศุกร์ เวลา 07:00 – 12:00 น. ณ บริเวณข้างเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
การมี ส่ ว นร่ ว ม การขั บ เคลื่ อ น พชอ.หนองสู ง มี ค ณะกรรมการพชอ.จ านวน ๒๑ คน
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ๕ ดี จานวน ๓๔ คนและคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับตาบล(พชต.) ๕ คณะ จานวน ๘๕ คน ในการนาแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนลงสู่ตาบล
และหมู่บ้าน การจัดทาแผนปฏิบัติการระดับอาเภอ ระดับตาบลครบทุกตาบล มีการประชุม
คณะกรรมการ พชอ. จานวน ๔ ครัง ประชุมคณะอนุกรรมการ พชต. ระดับอาเภอ ๑ ครัง
ระดับตาบล ๕ ครัง และนาเสนอนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการอาเภอ ประชุมกานันผู้ใหญ่บ้านทุกเดือน ประเด็นความร่วมมือที่เด่นชัดคือการจัด
กิจ กรรมเดือนวิ่งเพื่อสุ ขภาพโดย พชต.ทุกสั ปดาห์หมุนเวียนกันไปทุกตาบลตังแต่เดือน
มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงปัจจุบัน จานวน ๑๔ ครัง มีผู้ร่วมกิจกรรมรวม ๔,๕๖๐ คน
รับทราบ

(2) รายงานผลการใช้ จ่ ายเงิ นงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
คลังจังหวัด
1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
%
ลาดับการ
ข้
อ
มู
ล
ณ
วั
น
ที
่
15
กรกฎาคม
2562
เป้
า
หมาย
สู
ง
/ต่
า
รายการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ ก่อหนี้ (PO) เบิกจ่าย ร้อยละ (เม.ย.62) (+/-) (ประเทศ)
15
งบประจา 1,272.86 1,221.02 1,203.09 94.52 100.00 -5.48
50
งบลงทุน 1,718.43 1,526.03 1,235.62 71.90 100.00 -28.10
2,991.28 2,747.05 2,438.72 81.53 100.00 -18.47
41
รวม

๑๓
2. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
%
ลาดับการ
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
สูง/ต่า
เป้
า
หมาย
รายการ
เบิกจ่าย
(+/-)
ก่อหนี้
(ประเทศ)
งบประมาณ
เบิกจ่าย ร้อยละ (เม.ย.62)
(PO)
53.40
43.38 40.96 76.69 100.00 -23.31
36
งบดาเนินงาน
154.12 105.05 47.62 30.90 100.00 -69.10
69
งบลงทุน
207.52 148.44 88.58 42.69 100.00 -57.31
68
รวม
มติที่ประชุม

รับทราบ
(3) การดาเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)

คลังจังหวัด
ลาดับ

จานวนบัตร

ส่งมอบบัตร
ให้กับผู้มีสิทธิ์ (ใบ)

คิดเป็น
ร้อยละ

คงเหลือ

คิดเป็น
ร้อยละ

1

เมืองมุกดาหาร

6,515

6,481

99.48

34

0.52

2

คาชะอี

2,787

2,743

98.42

44

1.58

3

ดอนตาล

2,121

2,112

989.43

9

0.42

4

นิคมคาสร้อย

2,370

2,368

99.92

2

0.08

5

ดงหลวง

2,054

2,052

99.90

2

0.10

6

หว้านใหญ่

1,269

1,269

100

0

0

7

หนองสูง

1,204

1,204

100

0

0

รวม

18,320

18,229

99.50

91

0.50

มติที่ประชุม

หน.สนจ.

อาเภอ

รับทราบ
3.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
(1) สรุ ป ผลการศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ใ นการก่ อ สร้ า งสนามบิ น มุ ก ดาหาร
(สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และถือเป็นประตู
ด้านตะวันออกหรือเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกหรือ EWEC สามารถ
เชื่อมโยงจากทะเลจีนใต้ ประเทศเวียดนาม มุ่งตะวันตกผ่านลาว ไทย พม่า ออกสู่มหาสมุทร
อินเดีย รัฐบาลจึงได้ประกาศให้จังหวัดมุกดาหารเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่ม
แม่น าโขงและประกาศให้เป็นเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษ และจากรายงานสถิติด้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารในช่วงปี 2555 – 2559 พบว่า มีผู้มาเยี่ยมเยือนเพิ่มขึน
อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจังหวัดมุกดาหารจะได้รับการแต่งตังเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และมี
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพียงใด ระบบสาธารณูปโภคพืนฐานภายในจังหวัดมุกดาหารยัง
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ขาดระบบรางและระบบขนส่งทางอากาศ ดังนันการจัดตัง
สนามบินมุกดาหารจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว เพิ่มความสะดวกด้าน
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การค้าและการลงทุน มีประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และอานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน ทังนี กรมท่าอากาศยานเป็นหน่วยงานที่มีหน้า ที่ในการศึกษาวิเคราะห์ความ
จาเป็น และความเป็ นไปได้ในการมีท่า อากาศยานแห่งใหม่ เพื่อประโยชน์ในการพัฒ นา
เศรษฐกิจและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนันจึงมี
แผนการจัดตังสนามบินมุกดาหาร เพื่อพัฒนาพืนที่จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียง
รวมทังได้ตระหนังถึงความคิดเห็นของหน่วยงานและประชาชนในพืนที่ จึงมีแผนดาเนินการ
รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน และประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอด
ระยะเวลาศึกษาโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ (1) เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของ
โครงการก่อสร้างสนามบินมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร (2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านวิศวกรรม
และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาสนามบินมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร (3) เพื่อศึกษา
และออกแบบเบืองต้นโครงการก่อสร้างสนามบินมุกดาหาร โครงข่ายการคมนาคมทาง
อากาศโดยรอบพื นที่โ ครงการ สนามบิ นโดยรอบจัง หวั ดมุ ก ดาหารมี 5 แห่ ง แบ่ง เป็ น
สนามบินภายในประเทศ 4 แห่ง ได้แก่ สนามบินสกลนคร สนามบินนครพนม สนามบิน
ร้อยเอ็ด สนามบิน อุบลราชธานี และสนามบินระหว่า งประเทศ 1 แห่ง ได้แก่ สนามบิน
สะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สนามบินภายในประเทศที่อยู่รอบ
จังหวัดมีระยะทางค่อนข้างไกล โดยสนามบินที่ใกล้จังหวัด มุกดาหารมากที่สุดคือ สนามบิน
สกลนคร ระยะห่า ง 116 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่ว โมง ตาแหน่งที่ตัง
สนามบินมุกดาหารที่เหมาะสมที่สุด อยู่บริเวณทิศเหนือของตัวเมืองมุกดาหาร ตาบลคาป่า
หลาย อาเภอเมืองมุกดาหาร ห่างตัวเมืองประมาณ 15 กม.ใช้เวลาเดินทางจากตัวเมือง
ประมาณ 19 นาที การประมาณราคาค่า ก่อสร้า งเบืองต้นและการแบ่งระยะเวลาการ
ก่อสร้าง แบ่งเป็น 3 ช่วง ค่าก่อสร้างรวมทังหมด 4,513,850,000.- บาท แบ่งเป็น ระยะ
10 ปี มีค่าก่อสร้าง 2,168,470,000 บาท ระยะ 20 ปี ค่าก่อสร้าง 974,720,000
บาท และระยะ 30 ปี ค่ า ก่ อ สร้ า ง 1,370,660,000 บาท การประเมิ น ค่ า ชดเชย
อสังหาริมทรัพย์เบืองต้น ที่ดินที่ได้รับผลกระทบ 483 แปลง ค่าทดแทน 83,614,363
บาท อาคารได้รับผลกระทบ 63 หลัง ค่าตอบแทน 63,580,000 บาท ราคาค่าทดแทน
ที่ดิน และอาคารรวม 147,194,363 บาท การประเมินกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มเบืองต้ น
สนามบิ นมุ กดาหารในการพัฒ นาโครงการจะต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เนื่ องจากทางวิ่งของสนามบินมุกดาหาร ยาว 2,500 เมตร ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและควรทาการศึกษาด้านโบราณสถานและ
โบราณคดีบริเวณพืนที่โครงการ ตามคาแนะนาของสานักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น การกรับ
ฟังความเห็นของประชาชน ดาเนินการให้ข้อมูลและรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ว่าราชการจังหวัด
มุกดาหาร และดาเนินการประชุมรับฟังความเห็นของประชาชน ทังหมด 3 ครัง ส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่ามีความจาเป็นในการจัดตังสนามบินมุกดาหาร
มติที่ประชุม
รับทราบ
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๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)
(1) สรุ ป สถานการณ์ อุ ท กภั ย ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร (ส านั ก งานป้ อ งกั น
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
สถานการณ์อุทกภัยตามที่ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในเขตพืนที่จังหวัดมุกดาหาร
จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “โพดุล” (PODUL) ตังแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ถึง วันที่
1 กันยายน 2562 จากสถานการณ์ดังกล่า วทาให้จังหวัดมุกดาหารได้รับผลกระทบ
ปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลาย และเข้าสู่สภาวะปกติ อยู่ในช่วงเร่งเข้าดาเนินการช่วยเหลือ
และฟื้ น ฟูสิ่ ง สาธารณูป โภคที่ ไ ด้รั บความเสี ยหาย ซึ่งจั งหวั ดมุกดาหารได้ป ระกาศพืนที่
ประสบสาธารณภั ย แล้ ว ในพื นที่ 7 อ าเภอ 52 ต าบล 514 หมู่ บ้ า น 34 ชุ ม ชน
ความเสียหายด้านต่างๆ ดังนี ด้านชีวิตและทรัพย์สิน มีผู้เสียชีวิต 1 คน ในพืนที่ตาบลเหล่า
หมี อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เป็นหญิง ชื่อนางสาวปาริชาติ สารสิมา อายุ 18 ปี
เหตุ เ กิ ด วั น ที่ 30 สิ ง หาคม 2562 พบผู้ เ สี ย ชี วิ ต เมื่ อ วั น ที่ 3 กั น ยายน 2562
เวลา 13.30 น. ด้านการคมนาคม (ข้อ มูลแขวงทางหลวงมุกดาหาร และแขวงทางหลวง
ชนบทมุกดาหาร) แขวงทางหลวงมุกดาหาร ปัจจุบันสามารถสัญจรได้ปกติ แขวงทางหลวง
ชนบทมุกดาหารถนนและคอสะพานขาด จานวน 5 สายทาง รวม 5 จุด ซ่อมแล้วเสร็จ
จานวน 2 จุด ติดตังสะพานเบลีย์ จานวน 2 จุด ใช้ทางเบี่ยงเพื่อรองบประมาณก่อสร้างใหม่
จานวน 1 จุด ด้านการประมง บ่อปลาในบ่อดิน เกษตรกรได้รับผลกระทบ 4,778 ราย
จานวน 4,894 บ่ อ พืนที่จานวน 4,064.19 ไร่ ปลากระชังและบ่อซีเมนต์ 15 ราย
จานวน 40 กระซัง พืนที่ จานวน 360 ตารางเมตร รวมมูล ค่า ความเสี ยหาย จานวน
24,570,455 บาท ดาเนินการให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ประสบภัย กรณีผู้เสียชีวิต
จากอุทกภัย อาเภอดอนตาล น.ส.ปาริชาติ สารสิมา อายุ 18 ปี บ้านเลขที่ 83 หมู่ 3
บ้านป่าพยอม ตาบลเหล่าหมี อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ได้ดาเนินการช่วยเหลือ
เบื องต้ น ดั ง นี (1) จั ง หวั ด มุ ก ดาหารมอบเงิ น ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลั งฯ จานวน 25,000 บาท (2) บริษัทกลางคุ้มครองผู้ ประสบภัยจาก
รถ จากัด มอบเงินค่าสินไหมตาม พรบ.จานวน 35,000 บาท (3) สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย จานวน 5,000
บาท (4) มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ และเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย จานวน 10,000 บาท (5) ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร จานวน 3,000 บาท
(6) บริษัท CP ออล จ ากัด มอบเงินช่ว ยเหลื อผู้ ประสบภัย จานวน 8,500 บาท
(7) ชมรมกานันผู้ใหญ่บ้าน อาเภอดอนตาล จานวน 2,000 บาท รวมเป็นเงิน จานวน
88,500 บาท จังหวัดได้ระดมเครื่องสูบนาเพื่อพร่องนาในพืนที่การเกษตรเพื่อลดความ
สูญเสี ย พืนที่การเกษตร โดยเฉพาะนาข้ า ว พร้อมทังแจ้งให้เกษตรอาเภอ เกษตรตาบล
เร่ ง ส ารวจความเสี ย หายพื นที่ ก ารเกษตรเพื่ อ ด าเนิ น การช่ ว ยเหลื อ ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังต่อไป จังหวัดได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จานวน 2 หน่วย ที่วัดโพนสว่าง
บ้ า นโคกสว่า ง ต.เหล่ า หมี อ.ดอนตาล และศาลาประชาคมบ้า นนาขาม ต.นาอุด ม
อ.นิคมคาสร้อย มีผู้รับบริการ จานวน 54 ราย ได้รับการตรวจรักษา จานวน ๕๔ ราย
เป็นโรคไข้หวัด จานวน ๒๓ ราย โรคทางเดินอาหาร (โรคกระเพาะอาหาร จุกเสียด
แน่นท้อง) 7 ราย โรคนากัดเท้า ๙ ราย โรคอาการปวดเมื่อย 3 ราย โรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลัน 1 ราย ไม่มีผู้ป่วย Refer หรือ หน่วยปฏิบัติการของ EMS การประเมิน
MCATT จานวน ๓๖ ราย พบมีความเครียดระดับมากขึนไป 2 ราย ไม่มีเสี่ยงต่อภาวะ
ซึมเศร้า ไม่มีผู้เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร แจกจ่ายถุงยังชีพ
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ในพืนที่อาเภอดอนตาล จ านวน 2,010 ชุด ข้า วกล่ อง จานวน 1,650 กล่ อง นาดื่ ม
จานวน 90 แพ็ค 4,030 ขวด จักรยาน 2 คน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบ
ถุ ง ยั ง ชี พ จ านวน 4,000 ชุ ด ศู น ย์ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เขต 7 สกลนคร
สนั บ สนุ น รถผลิ ต น าดื่ ม พร้ อ มผลิ ต น าดื่ ม 3,000 ขวด ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ
โดยส านั ก งานตรวจคนเข้ า เมื อ งและตรวจคนเข้ า เมื อ งจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร มอบสิ่ ง ของ
ช่วยเหลืองผู้ประสบภัย ได้แก่ บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป 18 กล่อง ปลากระป๋อง 170 กระป๋อง
ข้าวสารเจ้า 5 ก.ก. 11 ถุง ขนม 7 กล่อง นม 5 กล่อง ผ้าอนามัย 5 แพ็ค กาแฟ/โอวันติน
6 ห่อ นาดื่ม 74 แพ็ค ยาสามัญ 13 กล่อง และไฟแช็ค 4 กล่อง ที่ทาการปกครองอาเภอ
ดอนตาล มอบนาดื่ม จานวน 100 แพ็ค บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) มอบนา
ดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัย จานวน 250 แพ็ค ห้างฯเทสโก้ โลตัส บริจาคสิ่งของ จานวน
100 ชุ ด การด าเนิ น งานของจิ ต อาสาพระราชทาน 904 วปร.จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
จากสถานการณ์อุทกภัยในพืนที่จังหวัดมุกดาหารในช่วงที่ผ่าน จิตอาสาพระราชทาน 904
วปร.จังหวัดมุกดาหาร ได้เข้ามาเป็นกาลังพลอาสาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการช่ว ยเหลื ออ านวยความสะดวกแก่ป ระชาชนผู้ ประสบอุ ทกภัย พร้ อมทั งได้ จัดตั ง
โรงครัวพระราชทาน ณ วัดโพนสว่าง บ.โคกสว่าง ม.6 ตาบลเหล่าหมี อาเภอดอนตาล
จังหวัดมุกดาหาร การดาเนินการภายหลังจากสถานการณ์บรรเทาลงจังหวัดจะดาเนินการ
สารวจผู้ประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมอาชีพให้สามารถดารงชีวิตกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
ข้ อ มู ล ปริ ม าณน าฝนและสถานการณน า ปริ ม าณฝนสะสม 1 ม.ค. – 4 ก.ย. 2562
รวม 1,450.4 มม. (ปี 2561 ปริมาณสะสม รวม 1,313.7 มม.) สถานการณ์นาโขง
เวลา 07.00 น. ที่ศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 3 มุกดาหาร ระดับแม่นาโขง วันนี 9.34 เมตร
(วานนี 9.12 เมตร) ปริมาณ เพิ่มขึน กว่าวานนี + 0.22 เมตร ต่ากว่าตลิ่ง 3.16 เมตร
ระดับตลิ่ง (วิกฤติตลาดอินโดจีน) 12.50 เมตร ระดับเฝ้าระวังอุ ทกภัย(สูง) 11.00 เมตร
ระดับ เฝ้ าระวังภัย แล้ ง(ต่า) 1.00 เมตร (วันนีเมื่อปี 2561 อยู่ที่ระดับ 12.66 เมตร)
สภาพนาในอ่าง รวมอ่างเก็บนา 22 แห่ง ความจุที่ระดับเก็บกัก 101.396 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน าในอ่า งปัจจุบัน 98.79 ล้ าน ลบ.ม. คิดเป็น 97.43 เปอร์เซ็นต์ (วันนีเมื่อปี
2561 ปริมาณนา ในอ่างอยู่ที่ระดับ 79.17 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 78.08 เปอร์เซ็นต์
ปริมาณนาปัจจุบันมากกว่าปี 2561 อยู่จานวน +19.62 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นมากกว่า
+19.35 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ) (ข้ อ มู ล : โครงการชลประทานมุ ก ดาหาร) การบริ ห ารจั ด การ
สถานการณ์อุทกภัยในพืนที่จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหารโดยกองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ได้ จั ด ตั งศู น ย์ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ จั ง หวั ด
มุกดาหาร เพื่อเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกาลังและทรัพยากรในการจัดการสาธารณ
ภัยจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้แก่กองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในระดับพืนที่ รวมทังอานวยการและประสานการเผชิญเหตุระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ทังฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ตลอดจน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และองค์การสาธารณกุศลในพืนที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ
รับทราบ

๑๗

คลังจังหวัด

(2) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนกรกฎาคม
2562 (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
“ในเดือนกรกฎาคม 2562 เครื่องชีภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร
บ่งชีว่าเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารมีสัญญาณขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จาก
การขยายตัวของภาคเกษตรกรรม การลงทุนภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐและการค้าชายแดน
ส าหรั บภาคอุ ตสาหกรรมชะลอตั ว ส่ วนภาคการบริ การ และการบริ โภคภาคเอกชนหดตั ว
เสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัด อัตราเงินเฟ้อทั่วไปขยายตั ว ส่วนการจ้างงานหดตัวเมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน”เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) พบว่า ภาพรวมมีสัญญาณ
ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนสะท้อนจากการผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัว
โดยดั ชนี ผลผลิ ต ภาคเกษตรกรรม (API) ขยายตัวที่ ร้ อยละ 154.95 เมื่ อเที ยบกับ เดื อ น
เดีย วกันของปี ก่อน พิจารณาจากปริมาณผลผลิ ตยางพาราขยายตัว ตามพืนที่ เก็บเกี่ยว
ผลผลิตที่เพิ่มขึน ประกอบกับผลผลิตสุกรและโคเนือขยายตัว ภาคอุตสาหกรรมชะลอตัว
โดยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (IPI) ชะลอตัวที่ร้อยละ 0.55 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน พิจารณาจากจานวนการจดทะเบีย นของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตที่ชะลอตัว
จากการแจ้งยกเลิกของโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานดูดทรายในแม่นาโขงและโรงงาน
ขุดตักดิน ส่วนภาคการบริการหดตัว โดยดัชนีผลผลิต ภาคการบริการ (SI) หดตัวที่ร้อยละ 18.85 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการหดตัวของภาษีการขายส่ง
ขายปลีกฯ ประกอบกับจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
ชะลอตัวเศรษฐกิจด้านอุปสงค์(การใช้จ่าย) พบว่า มีสัญญาณขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน เป็นผล มาจากการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว โดยดัชนี การลงทุน
ภาคเอกชน (IpIndex) ขยายตัวร้อยละ 5.29 เมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผล
มาจากการขยายตัวของสินเชื่อเพื่อการลงทุนและพืนที่อนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลเมือง โดย
เป็นการขยายตัวจากพืนที่อนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัย ด้านการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัว โดย
ดัชนี การใช้จ่ายภาครัฐ (G Index) ขยายตัวร้อยละ 3.02 จากการเบิกจ่ายรายจ่ายงบ
ประจาที่ขยายตัวร้อยละ 3.45 ส่วนรายจ่ายงบลงทุนหดตัวร้อยละ -1.05 แต่ปรับตัวดีขึน
จากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ -20.98 เนื่องจากผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด การค้าชายแดนขยายตัว โดยดัชนี การค้าชายแดน (X-m Index) ขยายตัวร้อยละ 78.34
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกโดย
สินค้าส่งออกที่มีมูลค่าสูงสุด 3 ลาดับแรก คือ (1) เครื่องประมวลผลหรือหน่วยเก็บข้อมูล
(2) ทรานซิสเตอร์และกลอุปกรณ์กึ่งตัวนาที่คล้ายกัน และ (3) อุปกรณ์สารองไฟ ส่วนมูลค่า
การนาเข้าชะลอตัว สินค้านาเข้าที่มีมูลค่าสูงสุด 3 ลาดับแรก คือ (1) เครื่องประมวลผล
หรือหน่ว ยเก็บข้อมูล (2) สื่อบันทึกหรืออุปกรณ์หน่ว ยความจาต่างๆ (3) เครื่องอุปกรณ์
อิ เล็ กทรอนิ กส์ ตามล าดั บ ส าหรั บการบริ โภคภาคเอกชนหดตั ว โดยดั ชนี การบริ โภค
ภาคเอกชน (Cp Index) หดตัวร้อยละ -25.91 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
พิจ ารณาจากการหดตัว ของการจัด เก็ บภาษีมู ล ค่ า เพิ่มที่ จัด เก็ บได้ และการจดทะเบีย น
รถจักรยานยนต์ ด้า นรายได้เ กษตรกรในจัง หวัด มุก ดาหาร พบว่า ในเดือ นกรกฎาคม
2562 ดัชนีรายได้เกษตรกรขยายตัว ที่ร้อยละ 190.60 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ 154.95 จากการ
ขยายตัวของปริมาณผลผลิตยางพารา เป็นสาคัญ ด้านการเงิน พบว่าปริมาณสินเชื่อรวมสูง
กว่าปริมาณเงินฝากรวม ซึ่งปริมาณสินเชื่อรวมขยายตัว ที่ร้อยละ 5.82 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน จากการปล่อยสินเชื่อเพือ่ ลูกค้าภาคธุรกิจ สินเชื่อสาหรับกิจการเอสเอ็มอีและ
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มติที่ประชุม
ประธาน

มติที่ประชุม

สินเชื่อเพื่อกองทุนด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ(Stability) พบว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปอยู่ที่
ระดับ 104.70 ขยายตัวร้อยละ 2.45 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการ
ขยายตัวของดัชนีราคาสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ ข้าว แป้ง ผลิตภัณฑ์จากแป้ง
เนื อสั ตว์ เป็ ด ไก่ สั ตว์นา ไข่ ผลิ ตภัณฑ์นม ผั ก ผลไม้ และเครื่องประกอบอาหาร เป็นต้ น
สาหรับ การจ้า งงานในเดือนกรกฏาคม 2562 หดตัว ร้อยละ -2.99 เมื่อเทียบกับเดือน
เดีย วกัน ของปี ก่อนด้ า นการคลัง พบว่า ในเดือนกรกฎาคม 2562 ผลการเบิ กจ่า ยเงิ น
งบประมาณรวมมีจานวน 750.20 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.85 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการเบิกจ่ายรายจ่ายงบประจาขยายตัวร้อยละ3.45 และ
รายจ่ ายงบลงทุนเบิ กจ่ายดีขึนเมื่อเทียบกับปีก่อน ทังนี ผลการเบิกจ่า ยรายจ่ายงบลงทุนมี
จานวน 96.92 ล้านบาท ซึ่งหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุนสูงสุด 3 อันดับแรกคือ
(1) แขวงทางหลวงมุกดาหาร (2) โครงการชลประทานมุกดาหาร และ (3) แขวงทางหลวง
ชนบทมุกดาหาร สาหรับการเบิกจ่ายรายจ่ายงบประจามีจานวน 653.28 ล้านบาท โดย
หน่ ว ยงานที่ มี ก ารเบิ ก จ่ า ยรายจ่ า ยงบประจ าสู ง สุ ด 3 อั น ดั บ แรกคื อ (1) ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั นพื นฐาน (2) ที่ ท าการปกครองจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร และ
(3) ส านั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข สาหรั บผลการจั ดเก็บรายได้ จั ดเก็ บได้ ทั งสิ น
211.85 ล้านบาท หดตัวร้อยละ -7.15 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก
หน่วยจัดเก็บรายได้โดยเฉพาะสานักงานสรรพากรพืนที่มุกดาหารจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะได้ลดลง สาหรับดุลงบประมาณ ในเดือนกรกฎาคม
2562 ขาดดุลงบประมาณ จานวน 538.36 ล้า นบาท พิจารณาจากการจัดเก็บรายได้
ต่ากว่ารายจ่ายเงินงบประมาณรวม
รับทราบ
๓.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) สรุปมติคณะรัฐมนตรี ประจาเดือนกันยายน 2562 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(2) สรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(พอ.สว.) และการดาเนินโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิมให้
ประชาชน”ครังที่ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 (ที่ทาการปกครองจังหวัด
มุกดาหาร)
(3) ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนสิงหาคม 2562 (สานักงาน
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(4) สรุปสภาวะการค้าชายแดนไทยกับ สปป.ลาว ด้านจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือน
สิงหาคม 2562 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(5) สรุ ปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ทางถนน เดือนสิ งหาคม 2562 (ส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
(6) การบริ หารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” (ส านักงานส่ งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร)
(7) ผลการดาเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลประจาเดือนกรกฏาคม ศาลากลางจังหวัด
มุกดาหาร (สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

๑๙
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
5.1 ปฏิทินงานสาคัญประจาเดือนตุลาคม 2562

ประธาน
ที่

วัน/เดือน/ปี

1

1 ตุลาคม ๒๕๖๒

ชื่องาน

สถานที่

หน่วยงาน

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ห้องแก้วมุกดา
เนื่องใน “วันที่ระลึกระบาทสมเด็จ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”

สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร

2 13 ตุลาคม 2562 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ห้องแก้วมุกดา
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
บรมนาถบพิตร

สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร

3 18 ตุลาคม 2562 - ออกหน่ ว ยบริ กา รเคลื่ อน ที่
“หน่ วยบ าบั ดทุ กข์ บ ารุ งสุ ข สร้ าง
รอยยิมให้ประชาชน”จังหวัดมุกดาหาร
ครังที่ 13/2562
- อ อ ก ห น่ ว ย แ พ ท ย์ เ ค ลื่ อ น ที่
พอ.สว. พืนที่อาเภอหนองสูง
4 23 ตุลาคม 2562 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
เนื่องใน “วันปิยมหาราช”
5 ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร
ชั ย มงคลแด่ สมเด็ จ พระนางเจ้ า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
มติที่ประชุม
รับทราบ

โรงเรี ย นบ้ า นงิ ว หมู่ ที่ 4 - ที่ ท า ก า ร ป ก ค ร อ ง
ตาบลโนนยาง อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
โรงเรี ย นบ้ า นงิ ว หมู่ ที่ 4
ตาบลโนนยาง อาเภอหนองสูง
ห้องแก้วมุกดา
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
วัดเกษมสุ ข ตาบลมุกดาหาร
อาเภอเมืองมุกดาหาร

- สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร
สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร
สานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
มุกดาหาร

5.2 กาหนดการประชุม กรมการจังหวัดมุ กดาหาร และหั วหน้า ส่ว นราชการประจ า
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 10/๒๕62
หน.สนจ.

ก าหนดการประชุ ม กรมการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร และหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
ประจาจังหวัดมุกดาหาร ครังที่ 10/๒๕62 วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม
แก้วกินรี ชัน 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 12.00 น.
ลงชื่อ

ประวิชญา สุวรรณไตรย์
(นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จดรายงานการประชุม

