รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 11/๒๕62
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายชยันต์ ศิริมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นางศิริรัตน์ ศิริมาศ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
3. นายสุวิทย์ จันทร์หวร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
4. นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
5. นายบุญเรือง เมฆฉิม
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
6. นายสันธาน สร้อยสาโรง
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
7. นายอนันต์ศักดิ์ อบแสงทอง
แทน อัยการจังหวัดมุกดาหาร
8. นายทวีศักดิ์ งามดี
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
9. นายทรงเกียรติ พรมณี
แทน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
9. นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห
แทน พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
10. นายธีระศักดิ์ สิมกันยา
แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
11. นายปรีชา เจริญยศ
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
12. นายปรเมศวร์ ยศปัญญา
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
13. นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
14. นายปรีชา สอิ้งทอง
แทน นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
15. นายพรชัย พุดซ้อน
นายอาเภอคาชะอี
16. นายยุคล กาญจนศิริพงศ์
นายอาเภอดอนตาล
17. นายขจรศักดิ์ คาปาน
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
18. นายสมศักดิ์ บุญจันทร์
นายอาเภอดงหลวง
19. นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
20. นายสมศักดิ์ บุญจันทร์
นายอาเภอดงหลวง
21. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
นายอาเภอหนองสูง
22. นางสาวบุญเตรียม คาถา
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
23. นายสุรชัย แสนสุข
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
24. นายนิโรจน์ เที่ยงจิตต์
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
25. นายปิยะ นันถนอม
แทน ผู้จัดการสานักงานจัดการน้าเสียสาขามุกดาหาร
26. นางพรผกา ศิริบุรี
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
27. นายธีระวัฒน์ ขัตติคเชนชาติ
แทน จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
28. นายพูนทรัพย์ ศรีไพบูลย์
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
29. นางระพีพรรณ รัตนบริหาร
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
30. นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
31. นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
32. นายแพทย์บัญชา ผลานุวงษ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
33. นายชวาลภร บูรณะ
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
34. นายอุทิน สุทธิสาร
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
35. นายบุญฤทธิ์ แผ้วสูงเนิน
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

๒
36. นายปรีชา เจริญทรง
37. นางสาวกัญญา ไชยพิบูล
38. นายสันทัด รังคพุทธมานะ
39. นางสาวดารณี กฤษณจันทร์
40. นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์
41. นางสาวณริสา ศรีเจริญ
42. นายอภิรักษ์ ภักดีสุวรรณ
43. นายศุภกร ถาวร
44. นายสมบูรณ์ พุทธชาติ
45. นายวิรัตน์ ศรีมงคล
46. นางสาวพรจันทร์ มั่นพิริยะกุล
47. นายชัชวาล ราชขันธ์
48. พล.ต.ต.อรรคพงศ์ พิมลศิริ
49. ร.ต.อ.กิตติศักดิ์ สุขเกษม
50. พ.ต.ท.สุทิน จันทร์แดง
51. พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ บารงสวัสดิ์
52. พ.ต.ท.ธีระ เทพภูเวียง
53. พ.ต.ท.พัฒนา คาดพันโน
54. นางปิ่นอนงค์ วงศ์บุญ
55. นายประทีป ศรีโภคา
56. นายสุชัย ลิ้มวัฒนา
57. นางจันทร์จิรา จินาวรณ์
58. นายสุรพงษ์ เล็กศรัณยพงษ์
59. นางสาวพิมพ์ประไพ พูลทรัพย์
60. นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม
61. นายต่อศักดิ์ ภูผา
62. นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย
63. นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์
64. นางสาวปวีณา ผิวขา
65. นายวชิระ น้อยน้าคา
66. นายกวีวัฒน์
67. นางสาววัลภา
68. นายจักรรินทร์ จันปุ่ม
69. นายพชร โพธิ์กิ่ง
70. นายนพดล คงกฤตยาพันธ์
71. นายมณเฑียร เหลืองเดชานุรักษ์
72. นายชัชวาล เมืองโครต
73. นายพิทักษ์ เมืองโคตร
74. นายวุฒิวัฒน์ วงศ์ศิญจ์
75. นายวศิน ศุภพิสุทธิ์
76. ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ พระรัตนภูมี

คลังจังหวัดมุกดาหาร
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
แทน สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
แทน นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
ผู้อานวยการ คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
ผู้อานวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
แทน ผกก.10 กองบังคับการตารวจน้า
แทน ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
ผกก.อก.ภ.จว.มห.
แทน ผกก.สภ.หว้านใหญ่
แทน ผกก.สภ.คาชะอี
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ประมงจังหวัดมุกดาหาร
แทน ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
แทน เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
แทน หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตร
ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
แทน หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้า จังหวัดมุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
แทน โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทน หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
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77. นายสุริยะ ใจวงษ์
78. นายถาวร พลีดี
79. นายสมพารน์ แน่นอุดร
80. นายปรัชญา มุ่งดี
81. นายบุญเพ้า ประทุมมาตร
82. นายเลียง ผางพันธ์
83. นายสนอง แสนเสร็จ
84. นางวัชราภรณ์ สิงห์แก้ว
85. นางสาวพรทิวา ยืนยง
86. นายอนุสรณ์ ปะทะวัง
87. นางยุภา สุขทองสา
88. นายเพ็ญพรรณ จันปุ่ม
89. นางอาพันธ์ คล่องดี
90. นายอนน บุญกระสาน
91. นางสาวรุจาภา วีสเพ็ญ
92. พ.ท.ตระกูล ตระกูลสม
93. นางจันทิภา ปัทมเสวี
94. น.ท.สิทธิศักดิ์ สิทธิกุล
95. พ.อ.พรเทพ ชิ้นสุวรรณ
96. นายสุพิชัย หล่าสกุล
97. นางสาวสมจิตร น้าค้าง
98. นายสุรพร ผิวงาม
99. นายกานต์ สุวรรณพันธ์
100. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์
101. นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล
102. นางลาวรรณ เลื่องลือ
103. นางมยุรี อึ้งตระกูล
104. นางลาวรรณ เลื่องลือ
105. นายสุรเดช อัครราช
106. นางศิริพร เศษแสงศรี
107. นางพัฒนา อุตโรกุล
108. นายวารี ยัญญะจันทร์
109. นายรังสรรค์ ปัตถะเมย
110. นายประนม รัชอินทร์
111. นางเลขา บุตรดีวงศ์
112. นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์
113. นายเฉลียว ดีวงศ์
114. นายสมศักดิ๋ ศรีบุญเรือง
115. นายสนอง แสนเสร็จ
116. นางอุดมลักษณ์ คาหาญ
117. นางธงชัย โสดา

แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยฯ
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
ผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการครูฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.นพค.24
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสถานีเรือมุกดาหาร
รอง.ผอ.รมน.จว.มห. (ท.)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร
แทน รองประธาน ก.ธ.จ.มุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
แทน ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
แทนประธานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร

๔
118. นางบุญญสรณ์ บุญโสม
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมุกดาหาร
119. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
120. นายล้า ปลูกเพชร์
ผู้อานวยการกลุม่ งานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร
121. นางวาโย ตึกประโคน
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
122. นายรุ่งเพชร กันตะบุตร
แทน ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
123. นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้ไม่มาประชุม
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา) (ไปราชการ)
2. นายอาเภอหว้านใหญ่
3. หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 10.2
4. ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดมุกดาหาร
5. หัวหน้าภาคบริการโลหิตที่ 7 อุบลราชธานี
6. ผบ.ร้อย ตชด. ที่ 234
7. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
8. ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
9. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
10. ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร
11. ผกก.สภ.ดงหลวง
12. ผกก.สภ.ดอนตาล
13. ผกก.สภ.นิคมคาสร้อย
14. ผกก.สภ.หนองสูง
15. หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์
16. ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
17. ผู้อานวยการ กสทช. เขต 25
18. นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
19. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
20. ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
21. ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
22. สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
23. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
24. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
25. หัวหน้าด่านป่าไม้มุกดาหาร
26. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มน้าฯ
27. ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
28. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
29. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยงจังหวัดมุกดาหาร
30. นายกสมาชมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร

๕
31.
32.
33.
34.
35.

ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดมุกดาหาร
ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขามุกดาหาร

เริ่มประชุมเวลา

เวลา 09.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานการประชุมกล่าว
เปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

พิธีการก่อนการประชุม
(1) พิธีมอบเสื้อกั๊กจิตอาสา สภากาชาดไทย (เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร)
ปี 2560 สภากาชาดไทยบูรณาการร่ ว มกับเรากาชาดจั งหวัดได้เริ่ม วางแนวทาง
ขับเคลื่อนผู้มีจิตอาสาสภากาชาดไทย สู่การเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย โดยมีแผนการ
ต่อยอดจิตอาสาสภากาชาดไทย ผ่านโครงการพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย
ให้ได้รับความรู้และทักษะเฉพาะทางเพิ่มเติมเพื่อเป็นกาลังสาคัญในการขั บเคลื่อนภารกิจ
ของสภากาชาดไทยและเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง ของเหล่ ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาด
อาเภอ ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานและดาเนินกิจกรรมอื่นๆอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ กิ จ การของสภากาชาดไทยได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง และครอบคลุ ม งานจิ ต อาสา
สภากาชาดไทย เป็นงานที่บุคคลผู้มีจิตอาสามีเมตตา และศรัทธาในงานของสภากาชาดไทย
ปรารถนาจะใช้เวลาสติปัญญา ตลอดจนความรู้ ความสามารถ เพื่อช่วยเหลือกิจการของ
สภากาชาดไทย โดยไม่หวังผลตอบแทน และแสวงหากาไรดังนั้น เพื่อให้การทางานของจิต
อาสาสภากาชาดไทย เป็นไปอย่างเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สู งสุด ต่อประชาชน ทาง
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร จึงได้จัดทาเสื้อกั๊กจิตอาสาสภากาชาดไทย เพื่อมอบให้กับจิต
อาสา เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และในโอกาสนี้ดิฉัน
ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กรุณาให้เกียรติ มอบเสื้อกั๊กจิตอาสา
สภากาชาดไทยให้กับจิตอาสาสภากาชาดไทย ของจังหวัดมุกดาหาร ในแต่ละอาเภอดังนี้
1. อาเภอเมืองมุกดาหาร
จานวน
28 ราย
2. อาเภอคาชะอี
จานวน
24 ราย
3. อาเภอนิคมคาสร้อย
จานวน
23 ราย
4. อาเภอดอนตาล
จานวน
22 ราย
5. อาเภอหว้านใหญ่
จานวน
22 ราย
6. อาเภอดงหลวง
จานวน
24 ราย
7. อาเภอหนองสูง
จานวน
24 ราย
8.เทศบาลเมืองมุกดาหาร
จานวน
20 ราย
9.เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
จานวน
13 ราย
(2) พิ ธี ม อบใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ กิ จ กรรม ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่จังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี 2563 ในกิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE
TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020 เมื่อวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจังหวัดมุกดาหาร ได้ส่งเยาวชน

๖
สมาชิ กชมรม TO BE NUMBER ONE จั งหวั ดมุ กดาหาร เข้ าร่ วมการแข่ งขั น ทั้ งหมด 3 ที ม
ผลปรากฏ ว่ า ได้ สร้ างชื่ อเสี ยงแก่ จั งหวั ดมุ กดาหาร ได้ รั บรางวั ลระดั บภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จ านวน 2 ที ม ได้ แ ก่ 1) ที ม REQUIRES โรงเรี ย นมุ ก ดาหาร
รุ่ น Teenage ได้ รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศอั นดั บที่ 1 และ 2) ที ม Mini PEHCHEW โรงเรี ย น
มุกดาหาร รุ่น Pre-Teenage ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โดยทั้ง 2 ทีม ได้เป็นตัวแทน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ ดังนี้
1. ทีม REQUIRES โรงเรียนมุกดาหาร รุ่น Teenage รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
2. ทีม Mini PEHCHEW โรงเรียนมุกดาหาร รุ่น Pre-Teenage รองชนะเลิศอันดับที่ 2
3. ที ม FIRE FIGHT โรงเรี ย นมุ ก ดาวิ ท ยานุ กู ล ได้ เ ข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น TO BE
NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020
(3) พิธีมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบ
กิจการ (มยส.) (สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีแผนปฏิบัติการใน
การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบ
กิจการ และเชิญชวนให้สถานประกอบกิจการ สมัครเข้าร่วมจัดทามาตรฐานการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ หรือที่เรียกว่า มยส. และเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โดยส านั กงานสวั สดิ การและคุ้ มครองแรงงานจั งหวั ดมุ กดาหาร ได้ ด าเนิ นการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบกิจการ เพื่อให้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งได้ตรวจ
ประเมินตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กรมฯ กาหนดแล้ว มีสถานประกอบกิจการในจังหวัดมุกดาหาร
สมัครและผ่านเกณฑ์ มยส. จานวน ๒ แห่ง และผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว จานวน ๑5 แห่ง
รวม ๒ กิจกรรม มีสถานประกอบกิจการผ่านเกณฑ์ จานวน ๑๗ แห่ง ดังนี้
สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์ มยส. จานวน 2 แห่ง ดังนี้
๑. บริษัท เจริญชัยแทรกเตอร์ จากัด
๒. ห้างหุ้นส่วนจากัด กรเดชมุกดาหาร
สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว จานวน 15 แห่ง ดังนี้
1. ห้างหุ้นส่วนจากัด สหกิจ คาร์เซอร์วิส แอนด์ ยางยนต์
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด ภาคอิสาณอุบล (ตังปัก) สาขามุกดาหาร
3. บริษัท มุกดาหาร ฮอนด้าคาร์ส์ จากัด
4. บริษัท ไทคูณซุปเปอร์สโตร์ จากัด
5. อู่เทคนิคยนต์
6. บริษัท มิตซูมุกดาหาร มอเตอร์ส จากัด
7. บริษัท สยามนิสสันมุกดาหาร จากัด
8. บริษัท อิซูซุตังปักอานาจเจริญ จากัด (สาขามุกดาหาร)
9. บริษัท เคียงพิมาน จากัด
10. บริษัท พิจิตรเพชรออโตคาร์ จากัด
11. บริษัท พิจิตรเพชรมอเตอร์คาร์ จากัด
12. บริษัท มุกดาหารเพชรยานยนต์ จากัด
13. บริษัท คิงส์ คอนกรีต มุกดาหาร จากัด
14. บริษัท พรสิน ก่อสร้าง จากัด
15. ร้านพงศ์พิทักษ์อะไหล่ยนต์

๗
(4) พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณชื่นชมชมความดีบุคคลที่กระทาความดี ทาประโยชน์
สังคมในการช่วยเหลือผู้ป่วย (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
จากเหตุการณ์ที่ ผู้ป่วยชาวลาว อายุ ๔๔ ปี ถูกส่งตัวจากโรงพยาบาลแขวงสะหวันนะ
เขต สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว มารั ก ษาต่ อ ที่ โ รงพยาบาลมุ ก ดาหาร
ด้วยอาการไข้สูง หอบ เหนื่อยมา ๒ อาทิตย์มาพร้อมมารดา ภรรยา และบุตร รวม ๓ คน
แรกรับ มีอาการปอดบวม หายใจหอบเหนื่อย และระบบหายใจล้มเหลว ต้องใช้เครื่องช่วย
หายใจผลเพาะเชื้อพบเชื้อ เมลิออยด์ในปอดและกระแสโลหิต หลังรับไว้ในโรงพยาบาล ๒
วัน ญาติขอนากลับไปรักษาต่อที่บ้าน เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา แพทย์ผู้รักษา
เห็นว่าผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตสูงหากได้รับการรักษาต่อ จึงได้ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือด้าน
การเงิน ในค่าใช้จ่ายประจาวันของครอบครัวที่มาดูแล โดยเปิดรับบริจาค กับกลุ่มเพื่อนสนิท
ในกลุ่มปิด Line และ FB ที่เคยช่วยกันทาบุญทุกปี ได้รับเงินช่วยเหลือ จานวนเงิน ๖๒,๕๐๐
บาท (หกหมื่น สองพั น ห้ าร้ อ ยบาทถ้ ว น) เพื่ อ ที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ ค่ าใช้ จ่ า ยในการด ารงชี วิ ต
ประจาวันของภรรยาและบุตรที่มาเฝ้าผู้ป่วย จากคุณงามความดี ของ นายแพทย์ราชันย์
จันทร์อ่อน และกลุ่มเพื่อน นามาซึ่งความซาบซึ้งใจแก่ผู้ป่วยชาวลาว และประชาชนชาวไทย
จ านวนมาก ดั ง ปรากฎในภาพข่ า วจากสื่ อ หลายส านั ก ของจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เห็ น ควร
มอบเกี ย รติ บั ต ร เพื่ อ เชิ ด ชู เ กี ย รติ และเป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี ใ นการบริ ก าร ประชาชนแก่
นายแพทย์ราชันย์ จันทร์อ่อน
(5) พิธีอ่านสาร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องใน “วันโลกราลึกถึง
ผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” (World Day of Remembrance for Road Traffic
Victims) ประจาปี 2562 (สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 1 5 ม ก ร า ค ม 2 5 5 6 ก า ห น ด ใ ห้
วั น อาทิ ต ย์ สั ป ดาห์ ที่ ส ามของเดื อ นพฤศจิ ก ายนของทุ ก ปี เ ป็ น “วั น โลกร าลึ ก ถึ ง
ผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” โดยในปี 2562 องค์การอนามัยโลกได้กาหนดการรณรงค์
ภายใต้หัวข้อ “Life is not a car part” ชีวิตไม่ใช่ชิ้นส่วนรถยนต์ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เห็น
ถึงความสาคัญของปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เข้าใจผลกระทบ รับรู้ถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้น
รวมทั้งตระหนักถึงสิ่งที่ต้องดาเนินการเพื่อป้องกันมิ ให้อุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น อุบัติเหตุ
ทางถนนเป็นปัญหาสาคัญที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีค่าของประเทศและ
สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นจานวนมาก รัฐบาลให้ความสาคัญกับการลดอุบัติเหตุ
ทางถนน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนแบบองค์รวม โดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านปลอดภัยทางถนน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีการกาหนดอัตราโทษสูงขึ้นกว่าเดิมและบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง ตลอดจนสร้างจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และการคานึงถึง
ความปลอดภัยทางถนน ทั้งในเรื่องการขับขี่ การเมาไม่ขับ การใช้อุปกรณ์นิรภัย เพื่อให้ผู้ใช้
รถใช้ถนนและผู้สัญจรทางถนนตระหนักรู้ถึงภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทาง
ถนน และมีวินัยในการใช้ถนนอย่างเคร่งครั ด ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนน และเป็นส่วนสาคัญในการสร้างถนนปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุต่อไปในโอกาส“วันโลก
ราลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” ประจาปี 2562 ผมในนามของรัฐบาล ขอแสดง
ความเสียใจและร่วมราลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนทุกคน รวมทั้งขอเป็นกาลังใจ

๘

ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

ให้แก่ผู้ประสบภัยทางถนน และครอบครัวผู้สูญเสียชีวิตทุกครอบครัว พร้อมทั้งขอให้มีกาลัง
กาย กาลังใจ เพื่อร่วมกันป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนตลอดไป
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.๑ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
(1) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายไปดารงตาแหน่ง จานวน 1 คน

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 นายไกรสร แจ่มหอม

ตาแหน่งเดิม
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

ตาแหน่งใหม่
ขนส่งจังหวัดศรีษะเกษ

มติที่ประชุม

(2) แนะนาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
- ด้านสังคม จานวน 3 คน ได้แก่
1. นายภคฤกษ์ ปริปุญโญ
2. นางธงชัย โสดา
3. นายบุญเพ็ง ยืนยง
- ด้านเศรษฐกิจ จานวน 3 คน ได้แก่
1. นายอรรครัตน์ รัตนจันทร์
2. นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
3. ดร.ธนวรรต กุลตังวัฒนา
- ด้านสิ่งแวดล้อม จานวน 3 คน ได้แก่
1. นายวิทยา จันทร์มิตร
2. นายสุรพร ผิวงาม
3. นายพรรณา ราชิวงค์
- ด้านวิชาการ จานวน 3 คน ได้แก่
1. นายไชยยง อาจวิชัย
2. นายบรรดล เมืองโคตร
3. นางสาวนฤนารถ กลิ่นปทุมทิพย์
รับทราบ

มติที่ประชุม

๑.2 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕62 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.

มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 10/๒๕62 วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562
รายงานการประชุ ม มี จ านวน 18 หน้ า ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ เ ผยแพร่ ร ายงาน
การประชุม ในเว็บไซต์จังหวัด www.mukdahan.go.th และได้จัดส่งรายงานการประชุม
ทาง E-Mail ส่วนราชการและหน่วยงานตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใด
ขอแก้ไขรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 10/๒๕62 วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562

๙
ระเบียบวาระที่ ๓

หน.สนจ.

มติที่ประชุม

ปลัดจังหวัด

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 (สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร)
กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ในการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม
เนื่องในวัน พ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โดยมีรัฐมนตรี
ประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติรับทราบการ
จัดพิธีและกิจ กรรมในวันดังกล่าว ได้แก่ (1) พิธีทาบุญตักบาตร (2) พิธีถวาย พานพุ่ม
ดอกไม้และถวายบังคม และ (3) กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล โดยมอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการแจ้งจังหวัด เพื่อดาเนินการจัดพิธี
และกิจกรรมดังกล่าวพร้อมกับส่วนกลาง ในการนี้ เพื่อให้การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อ
แห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
จึงกาหนดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม
2562 ดังนี้
1. พิธีทาบุญตักบาตร เวลา 06.30 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
2. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เวลา 07.40 น. ณ บริเวณหน้าศาลา
กลางจังหวัดมุกดาหาร
การแต่งกาย
- ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตารวจ: เครื่องแบบปกติขาวพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (พิธีตามข้อ 1 ไม่สวมหมวก พิธีตามข้อ 2 สวมหมวก)
- ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด: ชุดไทยอมรินทร์ โทนสีเหลือง (พิธีตามข้อ 1)
ชุดดอกแก้ว (พิธีตามข้อ 2)
- องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา : ชุดเครื่องแบบของหน่วยงาน
- จิตอาสาพระราชทาน : ชุดจิตอาสาพระราชทาน
- ประชาชน : สุภาพบุรุษ เสื้อผ้าไทย โทนสีเหลือง สุภาพสตรี ชุดไทยอมรินทร์ หรือ
ชุดไทยจิตรลดา หรือเสื้อผ้าไทย โทนสีเหลือง
รับทราบ
(2) การจั ดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดาเนินเลียบพระนคร โดย
ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
(ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ศูนย์อานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.)
กาหนดให้มีการจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดาเนินเลียบพระนคร โดยขบวน
พยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่
12 ธันวาคม 2562 ดังนี้
1) จัดให้มีพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ และรับชมการถ่ายทอดสด
พระราชพิธีเสด็จพระราชดาเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ณ ศาลากลาง
จังหวัดหรือสถานที่อื่นที่จังหวัดกาหนดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ ทั้งนี้ แผนการ
ถ่ายทอดงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดาเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

๑๐
ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่ งประเทศไทย กระทรวงมหาดไทยจะแจ้งให้ ทราบใน
โอกาสต่อไป
2) จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระราชพิธีเสด็จพระราชดาเนิน
เลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ณ สถานที่จัดพิธีตาม ข้อ ๑) ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ ข้อมูลประกอบการจัดนิทรรศการจะต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลซึ่งได้รับการ
ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
3) จัดจิตอาสาพระราชทาน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมฯ (การแต่งกาย :
ชุดจิตอาสา พระราชทาน เสื้อสีเหลือง) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้า
ร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน (การแต่งกาย : ชุดสุภาพโทนสีเหลือง)
มติที่ประชุม
คลังจังหวัด

รายการ

รับทราบ
(3) รายงานผลการใช้ จ่ ายเงิ น งบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
ลาดับการ
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
เบิกจ่าย
(ประเทศ)
งบประมาณ
ก่อหนี้ (PO)
เบิกจ่าย
ร้อยละ

รายจ่ายประจา

330.14

2.09

111.20

33.68

รายจ่ายลงทุน

47.74

14.54

4.23

8.87

ภาพรวม

377.87

16.63

115.43

30.55

5
15
5
5
3

41
63
41

2. หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ย. 62)
หน่วย : ล้านบาท
งปม.
ส่วนราชการ
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ
จานวนเงิน

ที่

รวมทั้งสิ้น

47.74

18.78

4.23

8.87

1

แขวงทางหลวงมุกดาหาร

26.15

4.51

3.81

14.57

2

แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร

7.75

0.43

0.43

5.49

3

สนง.จังหวัดมุกดาหาร (อาคารหอประชุม)

13.84

13.84

-

-

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๑

พัฒนาการจังหวัด

ที่

อาเภอ

(4) สรุปรายได้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศ “ชิม ช้อป ใช้” ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 4 พฤศจิกายน 2562
จังหวัดมุกดาหาร และการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วม จานวน 16 ราย และมีรายได้จากการจาหน่ายสินค้า
ตามโครงการฯรวมทั้งสิ้น 259,180 บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัดมุกดาหารได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบทสตรีส่วนกลางเพื่อ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ แก่สตรีและองค์กรสตรีให้มีขีดความสามารถในการเป็นผู้ นา
ขั บ เคลื่ อนเศรษฐกิ จฐานรากให้ มี ค วามเข้ มแข็ ง และมี คุ ณภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น รวมเป็ น เงิ น
17,000,000 บาท (สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) แยกเป็น เงินอุดหนุน จานวน 3,000,000 บาท
(สามล้ านบาทถ้วน) เงินทุนหมุนเวียน จานวน 14,000,000 บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน)
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
จังหวัด ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 1/๒๕๖3 และได้พิจารณา
อนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนให้กับ สมาชิกกองทุนฯ จานวน 35 โครงการ เป็น
เงิน ทั้ งสิ้ น 6,249,360 บาท(หกล้ านสองแสนสี่ ห มื่นเก้ าพันสามร้อ ยหกสิ บบาทถ้ว น)
คงเหลือเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จานวน 7,750,640
บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดังนี้
ผลการพิจารณาอนุมัติโครงการ
ขอรับการสนับสนุน
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
หมายเหตุ
โครงการ วงเงิน (บาท) โครงการ
(บาท)
โครงการ (บาท)

เมือง
17 3,278,100
มุกดาหาร
2 นิคมคาสร้อย
6
1,200,000
3 ดอนตาล
4
581,260
4 หว้านใหญ่
3
190,000
5 หนองสูง
5
1,000,000
35
6,249,360
รวม
มติที่ประชุม
รับทราบ
1

17

3,278,100

-

-

6
4
3
5

1,200,000
581,260
190,000
1,000,000

35

6,249,360

-

-

๑๒
(5) สรุ ป ผลการด าเนิ น โครงการแก้ ไ ขและบรรเทาปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ น
ของประชาชนในพื้ น ที่ อั น เนื่ อ งมาจากปั ญ หาภั ย แล้ ง และอุ ท กภั ย ในจั ง หวั ด
(งบ 200 ล้าน) (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
หน.สนจ.
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ย. 2562

ประเด็
น/
เรื่อง

รายละเอียด/การดาเนินการ

 จังหวัดมุกดาหารได้รับการอนุมัติโครงการฯ จานวน 462 โครงการ
งบประมาณ 199,880,600 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นหกร้อย
บาทถ้วน) โดยมีหน่วยงาน/อาเภอ ดาเนินการ จานวน 11 หน่วย ดังนี้
1. สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร จานวน 100 โครงการ
งบประมาณ 49,010,000 บาท
2. โครงการชลประทานมุกดาหาร จานวน 68 โครงการ งบประมาณ
32,290,000 บาท
3. สนง.เกษตรจังหวัดมุกดาหาร จานวน 8 โครงการ งบประมาณ 3,982,000
บาท
4. สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร จานวน 1 โครงการ งบประมาณ
4,709,100 บาท
5. อ.เมืองมุกดาหาร จานวน 33 โครงการ งบประมาณ 13,357,800 บาท
6. อ.นิคมคาสร้อย จานวน 57 โครงการ งบประมาณ 24,056,800 บาท
7. อ.คาชะอี จานวน 34 โครงการ งบประมาณ 12,199,900 บาท
8. อ.หนองสูง จานวน 60 โครงการ งบประมาณ 19,556,200 บาท
9. อ.หว้านใหญ่ จานวน 18 โครงการ งบประมาณ 8,868,800 บาท
10. อ.ดอนตาล จานวน 30 โครงการ งบประมาณ 12,312,400 บาท
11. อ.ดงหลวง จานวน 53 โครงการ งบประมาณ 19,537,600 บาท
 ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้ว (PO) จานวน 456 โครงการ งบประมาณ
2. ผลการ
196,869,868 (หนึ่งร้อยเก้าสิบหกล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบแปด
ดาเนินการ
บาทถ้วน)
 มีเงินเหลือจ่ายจาก PO จานวน 400,732 บาท (สี่แสนเจ็ดร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)
 ยกเลิกโครงการ จานวน 6 โครงการ งบประมาณ 2,610,000 บาท (สอง
ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
 ดาเนินแล้วเสร็จ จานวน 74 โครงการ โดยมีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 25 พ.ย.
3. สถานะของ
2562 จานวน 32,921,196 บาท (สามสิบสองล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย
โครงการ
เก้าสิบหกบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 16.72
 อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 382 โครงการ งบประมาณ 163,948,672 บาท
(หนึ่งร้อยหกสิบสามล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสอบสองบาทถ้วน)
มติที่ประชุม
รับทราบ
1. ผลการอนุมัติ
โครงการ

๑๓

ปลัดจังหวัด

มติที่ประชุม
หน.สนจ.

3.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
(1) โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทาความ ดี ด้วยหัวใจ (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ฝ่ ายอ านวยการศู นย์ อ านวยการจิ ตอาสาพระราชทานจั งหวั ดมุ กดาหาร ได้
ดาเนินการดังนี้ (1) แต่งตั้งคณะทางานโครงการราชทัณฑ์ปันสุ ข ทาความ ดี ด้วยหัวใจ (๒)
จัดการประชุมคณะทางานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทาความ ดี ด้วยหัวใจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวัน
ศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น ๓ ศาลากลาง
จังหวัดมุกดาหาร (๓) ที่ประชุมได้มีการมอบหมายภารกิจในการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
๑) ทาความสะอาดสถานที่เยี่ยมญาติภายในเรือนจา (เรือนจาจังหวัดมุกดาหาร)
๒) ตัดแต่งกิ่งไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเรือนจา (ทุกภาคส่วน)
๓) จัดหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ให้บริการกับผู้ต้องขังภายในเรือนจา
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และโรงพยาบาลมุกดาหาร)
๔) จัดการอบรมขยายผลในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
(กอ.รมน.จังหวัด ม.ห.(ท))
5) จั ด ตั้ ง โรงครั ว พระราชทานสนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรม (ท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
มุกดาหาร และเสมียนตราจังหวัดมุกดาหาร)
๖) จั ดสถานที่ในพิธีเปิดกิจกรรม (เทศบาลเมืองมุกดาหาร, ส านักงาน กศน.
จังหวัดมุกดาหาร และเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร)
๗) บันทึกภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว/การทาข่าวประชาสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์จังหวัด
มุกดาหาร)
จั งหวั ดมุกดาหารกาหนดการจัด กิจกรรมโครงการราชทัณฑ์ ปันสุ ข ทาความ
ดี ด้วยหัวใจ ให้กาหนดตามวาระงานของผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร ห้วงกลางเดือนธันวาคม
๒๕๖๒ (วันที่ ๑๗ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒)
รับทราบ
(2) การประชุมหารือเกี่ยวกับการขอขยายเวลาเปิด – ปิดจุดผ่านแดนถาวร ด่านสะพาน
มิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
กระทรวงมหาดไทยแจ้ ง ว่ า ได้ รับ แจ้ งจากกระทรวงพาณิช ย์ ว่า ที่ ประชุม ร่ ว ม
ภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมพลอย พาเลซ จังหวัดมุกดาหาร ที่ประชุมได้
มีประเด็นหารือเกี่ยวกับการขอขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรจานวน 5 แห่ง ในการนี้
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเสนอการขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรจะเป็น
ประโยชน์ต่อการค้าชายแดนไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แต่จาเป็นต้องมี
ข้อมูลประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วน และที่สาคัญคือต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันจาก
ฝ่ายลาว จึงขอให้จังหวัดพิจารณาข้อเสนอฯ ข้างต้น และจัดประชุมเพื่อหารือหน่วยงานทุก
ภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ หากที่ประชุมเห็นชอบการขยายเวลาฯ ขอให้จังหวัดจัดทา
ข้อเสนอและข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบการเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิด - ระงับ
หรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ สานักงานสภาความมั่ นคงแห่งชาติ พิจารณา และขอให้
แจ้ งผลการพิจ ารณาให้ กระทรวงมหาดไทยทราบ จังหวัดมุกดาหารได้จัดประชุมหารือ
เกี่ยวกับ การขอขยายเวลาเปิด - ปิด จุดผ่ านแดนถาวรด่านสะพานมิตรภาพไทย - ลาว
แห่งที่ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00
น. ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร การประชุมหารือเกี่ยวกับ
การขอขยายเวลาเปิด - ปิดจุดผ่ านแดนถาวร ด่านสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 2

๑๔

มติที่ประชุม

(มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม
และส่ ว นราชการ/หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า ร่ ว มประชุ ม ที่ ประชุ ม ได้ เสนอข้ อมู ล
และข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการขอขยายเวลาเปิด - ปิดจุดผ่านแดนถาวร
โดยที่ประชุมมีมติคงเวลาเปิด - ปิด จุดผ่านแดนถาวรฯ เหมือนเดิมเป็นเวลา 06.00 - 22.00 น.
ทั้งนี้ ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวจะได้มีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป
รับทราบ
๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)
(1) การรั บบริ จาคพระเครื่ องและการเปิดให้เ ช่า บูชาในงานกาชาด ประจาปี
๒๕๖๓ (สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร)

ผอ.สนง.พระพุทธฯ

มติที่ประชุม

ท้องถิ่นจังหวัด

มติที่ประชุม

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายชยันต์ ศิริมาศ) มีดาริให้ รับบริจาคพระ
เครื่ อง และการเปิ ดให้ เช่าบูช าในงานกาชาด ประจาปี ๒๕๖๓ เพื่อนารายได้ส นับสนุน
กิจการกาชาดจังหวัดมุกดาหาร จึงขอความร่วมมือ เชิญชวนประชาสัมพันธ์แผงพระเครื่อง เซียน
พระ หรือผู้มีพระเครื่องในครอบครองในจังหวัดมุกดาหาร ได้บริจาคพระเครื่องที่สานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓
กาหนดจัดทาแผงให้เช่าพระเครื่องระหว่างวันที่ ๗ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ศาลากลาง
จังหวัดมุกดาหาร (ในงานกาชาดจังหวัดมุกดาหาร ประจาปี ๒๕๖๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของส่ ว นราชการ บ้ าน วั ด ชุ ม ชน สถานศึก ษา ในการสนับ สนุ นกิ จ การกาชาดจัง หวั ด
มุกดาหาร
รับทราบ
(2) โครงการสานพลั ง ท้ อ งถิ่ น ไทยถวายพ่ อ ของแผ่ น ดิ น เดิ น -วิ่ ง มิ นิ ฮ าล์ ฟ
มาราธอน เฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก
จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร และการจั ด กิ จ กรรม Big Cleaning Day บริ เ วณถนนชยางกู ร
อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร)
จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดกิจกรรมเดิน -วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ
เนื่ องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “สานพลั งท้องถิ่นไทยถวายพ่อของ
แผ่น ดิน” ในวัน อาทิตย์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้กาหนดการใช้เส้ นทางการเดิน -วิ่ง บน
สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๒ (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) ไปถึงบริเวณจุดกลับตัว
หน้ า ด่ า นสากลสะพานมิ ต รภาพ ๒ (สะหวั น นะเขต – มุ ก ดาหาร) จากนั้ นกลั บ ตั ว มายั ง
ด่านสากลสะพานมิตรภาพ ๒ จังหวัดมุกดาหาร เนื่องจากกาหนดการรับสมัครจะปิดรับสมัคร
ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 มีประชาชนผู้สนใจ ในกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “สานพลังท้องถิ่นไทย
ถวายพ่อของแผ่นดิน ” ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ จานวนมากไม่สามารถสมัครเข้า
ร่วมโครงการและชาระเงินได้ทันตามห้วงเวลาที่กาหนด ในการนี้ จึงได้ขยายเวลาการรับสมัคร
จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ได้ที่ https://sites.google.com/view/change-for-good2019
รับทราบ

๑๕

พัฒนาการจังหวัด

มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

(3) โครงการแก้ไ ขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้ อ นของประชาชนในพื้น ที่
อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
มุกดาหาร)
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อดาเนิน
โครงการส่งเสริมอาชีพราษฎรประสบปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ในพื้นที่ 7 อาเภอ จานวน 76
หมู่บ้าน 910 ครัวเรือน งบประมาณ 4,70๙,10๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนเก้าพันหนึ่งร้อยบาท
ถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ราษฎรกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาภัย
แล้งและอุทกภัยมีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่ม โดย
ดาเนินการ 2 กิจกรรม เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ การฝึกอบรมทักษะอาชีพแก่ราษฎร
กลุ่มเป้าหมายสนับสนุนวัสดุประกอบอาชีพ ผลการดาเนินงานข้อมูล ณ วันที่ 18
พฤศจิกายน 2562 ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น จานวน 489,995 บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้า
พันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) แยกเป็น
1. อาเภอเมืองมุกดาหาร จานวน 210,200 บาท
2. อาเภอนิคมคาสร้อย จานวน 116,220 บาท
3. อาเภอดอนตาล จานวน 22,150 บาท
4. อาเภอดงหลวง จานวน 33,325 บาท
5. อาเภอคาชะอี จานวน 26,850 บาท
6. อาเภอหว้านใหญ่ จานวน 38,650 บาท
7. อาเภอหนองสูง จานวน 42,600 บาท
รับทราบ
(4) รายงานภาวะเศรษฐกิ จการคลั งจัง หวัด มุกดาหาร ประจาเดือ นสิง หาคม
2562 (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
“ในเดือนกันยายน 2562 เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร บ่งชี้
ว่าเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารมีสัญญาณหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็น
ผลมาจากการหดตัวของเศรษฐกิจ ด้านอุปทาน โดย ภาคเกษตรกรรมและภาคการบริการ
หดตัว ประกอบกับการหดตัวของการบริ โภคภาคเอกชน ส่วนภาคอุตสาหกรรม ชะลอตัว
สาหรับการลงทุนภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐ และการค้าชายแดน ขยายตัว เสถียรภาพ
เศรษฐกิจจังหวัด อัตราเงินเฟ้อทั่วไปขยายตัว ส่วนการจ้างงานหดตัวเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน” เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) พบว่า ภาพรวมมีสัญญาณหดตัว
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนสะท้อนจากการผลิตภาคเกษตรกรรมหดตัว โดยดัชนี
ผลผลิตภาคเกษตรกรรม (API) หดตัวที่ร้อยละ -55.78 เมื่อเทียบ กับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน พิจ ารณาจากปริมาณผลผลิตยางพาราและมันสาปะหลั งหดตัว ตามพื้นที่เก็บเกี่ยว
ผลผลิต ที่ลดลง ภาคอุตสาหกรรมชะลอตัว โดยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (IPI) ชะลอตัว
ที่ร้อยละ 1.21 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน ของปีก่อน พิจารณาจากจานวนทุนจดทะเบียน
ของอุตสาหกรรมการผลิตที่ชะลอตัว และภาคการบริการหดตัว โดยดัชนีผลผลิต ภาคการ
บริการ (SI) หดตัวที่ร้อยละ -27.95 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจาก
การหดตัวของภาษีการขายส่งขายปลีกฯ ประกอบกับจานวนผู้มาเยี่ยมเยือนจังหวัดมุกดาหาร
และรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารชะลอตัว ส่งผลให้การใช้จ่ายลดลง เศรษฐกิจ
ด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) พบว่า มีสัญญาณขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
เป็นผลมาจากการลงทุนภาคเอกชน (IpIndex) ขยายตัวร้อยละ 5.47 เมื่อเทียบกับเดือน

๑๖
เดียวกันของปีก่อนเป็นผล มาจากการขยายตัวของพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล
เมืองและการจดทะเบียนใหม่รถยนต์เพื่อการพาณิชย์การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัว โดยดัชนี
การใช้จ่ายภาครัฐ (G Index) ขยายตัวร้อยละ 16.57 จากการเบิกจ่ายรายจ่าย งบประจา
ที่ขยายตัวร้อยละ 6.07 ส่วนรายจ่ายงบลงทุนขยายตัวร้อยละ 95.83 ปรับตัวดีขึ้นจาก
เดือนก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 15.10 เนื่องจากการดาเนินการตามมาตรการเร่งรัดการเบิก
จ่ายเงินให้ เป็น ไปตามเป้าหมายที่กาหนดและการค้าชายแดนขยายตัว โดยดัชนี การค้า
ชายแดน (X-m Index) ขยายตัวร้อยละ 9.05 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็น
ผลมาจากการขยายตัวทั้งมูลค่าการส่งออกและการนาเข้า โดยสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าสูงสุด
3 ลาดับแรก คือ (1) เครื่อ งประมวลผลหรือหน่วยเก็บข้อมูล (2) แผ่นวงจรพิมพ์ และ (3)
โค กระบือ มีชีวิตสาหรับทาพันธุ์ ส่วนมูลค่าการนาเข้าขยายตัว โดยสินค้านาเข้าที่มีมูลค่า
สูงสุด 3 ลาดับแรก คือ (1) เครื่องประมวลผล หรือหน่วยเก็บข้อมูล (2) ทองแดงบริสุทธิ์
(3) พลังงานไฟฟ้า ตามลาดับ สาหรับการบริโภคภาคเอกชนหดตัว โดยดัชนี การบริโภค
ภาคเอกชน (Cp Index) หดตัวร้อยละ -28.49 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน พิจารณา
จากการหดตัวของการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้และการจดทะเบียนใหม่รถจักรยานยนต์
ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัดมุกดาหาร พบว่าในเดือนกันยายน 2562 ดัชนีรายได้เกษตรกร
หดตัวที่ร้อยละ -52.55 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตภาค
เกษตรกรรมหดตัวร้อยละ-55.78 จากการหดตัวของปริมาณผลผลิตยางพาราและมันสาปะหลัง
เป็นสาคัญ ด้านการเงิน พบว่าปริมาณสินเชื่อรวมสูงกว่าปริมาณเงินฝากรวม ซึ่งปริมาณเงินฝาก
รวมขยายตัวที่ร้อยละ 6.13 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมาตรการส่งเสริม
การออมเงินของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันการใช้จ่ายเงินในอนาคตสาหรับ
ปริมาณสินเชื่อรวมชะลอตัวที่ร้อยละ 5.33 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการปล่อย
สินเชื่อเพื่อลูกค้าภาคธุรกิจ สินเชื่อสาหรับกิจการเอสเอ็มอีและสินเชื่อเพื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็ม
อีประชารัฐ ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ (Stability) พบว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปอยู่ที่ระดับ
105.30 ขยายตัว ร้อยละ 2.23 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของ
ดัชนีราคาสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ ข้าว แป้งผลิตภัณฑ์จากแป้ง เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่
สัตว์น้า ไข่ ผลิตภัณฑ์นม ผัก ผลไม้และเครื่องประกอบอาหาร เป็นต้น สาหรับการจ้างงานใน
เดือนกันยายน 2562 หดตัวร้อยละ -2.37 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ด้านการคลัง
พบว่าในเดือนกันยายน 2562 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมมีจานวน 921.20 ล้านบาท
ขยายตัวร้อยละ 20.58 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการเบิกจ่ายรายจ่าย
งบประจาขยายตัวร้อยละ 6.07 และรายจ่ายงบลงทุนขยายตัวร้อยละ 95.83 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายรายจ่ ายงบลงทุนมีจานวน 241.93 ล้านบาท ซึ่ง
หน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุนสูงสุด 3 อันดับแรก คือ (1) แขวงทางหลวงชนบท
มุกดาหาร (2) ส านั กงานส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่ นจังหวัดมุกดาหาร และ (3) โครงการ
ชลประทานมุกดาหาร สาหรับ การเบิกจ่ายรายจ่ายงบประจา มีจานวน 679.27 ล้านบาท โดย
หน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายรายจ่ายงบประจาสูงสุด 3 อันดับแรกคือ (1) สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2) ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร และ (3) สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข สาหรับผลการจัดเก็บรายได้ จัดเก็บได้ทั้งสิ้น 263.83 ล้านบาท ขยายตัวร้อย
15.23 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากหน่วยจัดเก็บรายได้ โดยเฉพาะสานักงาน
สรรพากรพื้นที่มุกดาหารจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่มได้เพิ่มขึ้น สานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหารจัดเก็บภาษีแบตเตอรี่ได้เพิ่มขึ้น ด่านศุลกากรมุกดาหารจัดเก็บอากร
ขาเข้าได้เพิ่มขึ้น และ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารจัดเก็บรายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ได้เพิ่ มขึ้น

๑๗

มติที่ประชุม
ประธาน

มติที่ประชุม

สาหรับดุลงบประมาณ ในเดือนกันยายน 2562 ขาดดุลงบประมาณ จานวน 657.37 ล้านบาท
พิจารณาจากการจัดเก็บรายได้ต่ากว่ารายจ่ายเงินงบประมาณรวม
รับทราบ
๓.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) สรุปมติคณะรัฐมนตรีประจาเดือนพฤศจิกายน 2562 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(2) สรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(พอ.สว.) และการด าเนิ นโครงการ “หน่ วยบ าบั ดทุ กข์ บ ารุ งสุ ข สร้ างรอยยิ้ ม
ให้ประชาชน”ครั้งที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 (ที่ทาการปกครองจังหวัด
มุกดาหาร)
(3) ดัชนี ราคาผู้ บริโภคจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนตุลาคม 2562 (ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(4) สรุปสภาวะการค้าชายแดนไทยกับ สปป.ลาว ด้านจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือน
ตุลาคม 2562 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(5) สรุ ปรายงานสถิ ติ การเกิ ดอุ บั ติ เหตุ ทางถนน เดื อนตุ ลาคม 2562 (ส านั กงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
(6) การจั ด งานพิ ธี ท อดถวายกฐิ น สามั ค คี จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ประจ าปี ๒๕๖๒
(สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร)
(7) ผลการดาเนินงานธนาคารขยะรี ไซเคิลประจาเดื อนตุ ลาคม ศาลากลางจังหวั ด
มุกดาหาร (สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร)
(8) ขอรับการสนับสนุนการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานวัดจันทะสาโร เมืองจาพอน
แ ข ว ง ส ะ ห วั น น ะ เ ข ต ส า ธ า ร ณ รั ฐ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ป ร ะ ช า ช น ล า ว
(สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร)
(9) ข้ อมู ล ของการให้ บริ การประชาชนของส านั กงานยุ ติ ธรรมจั งหวั ดมุ กดาหาร
(สานักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
(10) สรุ ป ผลการด าเนิ น งานประจ าปี ง บประมาณ 2562 (ส านั ก งาน กศน.
จังหวัดมุกดาหาร)
(11) เชิ ญชวนมอบกระเช้ าของฝาก ของขวั ญในเทศกาลปี ใหม่ ไทย 2563 ด้ วย
ผลิ ตภั ณฑ์ ชุ มชนและผลิ ตภั ณฑ์ OTOP “สุ ขใจผู้ ให้ ชื่ นใจผู้ รั บ ชุ มชนมี สุ ข ”
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
(12) กิ จ กรรมโครงการ “สื บสาน อนุ รั ก ษ์ ศิ ล ป์ ผ้ าถิ่ นไทย ด ารงไว้ ในแผ่ น ดิ น ”
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
(13) การจั ด กิ จ กรรม “สวดมนต์ ข้ า มปี อ าเซี ย น” ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓
และการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ.
๒๕๖๓ (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
(14) ขอเชิญชวน “แต่งผ้าซิ่น นุ่งผ้าไทย ทุกวันศุกร์ ” (สานักงานวัฒนธรรมจั งหวัด
มุกดาหาร)
รับทราบ

๑๘
ระเบียบวาระที่ 4
หน.สนจ.

มติที่ประชุม

พลังงาน

มติที่ประชุม

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การจัดเตรียมแผนงาน/โครงการ และสถานที่ เพื่อรองรับคณะรัฐมนตรีสัญจร
(สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร รวบรวมแผนงาน/โครงการ เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) และลงพื้นที่สารวจ
ความพร้ อมของสถานที่ในการต้อนรับนายกรัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่จังหวัด
มุ ก ดาหารส านั กงานจั งหวั ดมุ กดาหารได้ ลงพื้ นที่ เพื่ อส ารวจความพร้ อมสถานที่ ต้ อนรั บ
นายกรั ฐมนตรี /คณะรั ฐ มนตรี ตามที่ ส านั กงานเกษตรจั งหวั ดมุ กดาหารได้ ให้ ข้ อมู ลกลุ่ ม
เกษตรกรที่มีความพร้อม จานวน 3 กลุ่ม ดังนี้ 1) ลาดับที่ 1 บ้านนาซิง หมู่ 10 ต.เหล่าหมี
อ.ดอนตาล กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ไทนาซิง (น.ส.ธนาภา ยืนยง) ตั้งอยู่ห่างจาก
ชุมชนประมาณ 400 เมตร พืชผลทางการเกษตรที่น่าสนใจ ได้แก่ ข้าว ไผ่ โกโก้ หม่อนกินผล
น้อยหน่า พืชผัก ซึ่งหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคขุน (บ้านหนองกะยัง ต.เหล่า
หมี) และดาเนินโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์ หอถังสูง จากงบภัยแล้งฯ (จังหวัดละ
200 ล้านบาท) เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจุดจอดฮอลิคอปเตอร์อยู่ในโรงเรียน ระยะทาง 400
เมตร ทั้งนี้ รพ.นิคมคาสร้อย กับ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด พร้อมจัดนิทรรศการในจุดนี้ได้
สามารถรองรับประชาชนได้ประมาณ 400 คน (2) ลาดับที่ 2 หมู่ 11 ต.หนองแวง อ.นิคมคา
สร้อย เป็นกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง (นายสมาน หาไชย) ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านเหล่าหลวง พืชผล
ทางการเกษตรที่น่ าสนใจ ได้ แก่ มะนาว แก้ วมังกร กล้ วย พืชผั ก พื้นที่ใกล้ เคียงไม่มีกลุ่ ม
เกษตรกรเลี้ยงโคขุน อยู่ระหว่างดาเนินโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์ หอถังสูง จาก
งบภัยแล้งฯ (จังหวัดละ 200 ล้านบาท) โดยจุดจอดฮอลิคอปเตอร์อยู่ในค่ายฝึก ตชด.234
ระยะทาง 3.5 กม. ทั้งนี้ รพ.นิคมคาสร้อย กับ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด พร้อมจัดนิทรรศการ
ในจุดนี้ได้ สามารถรองรับประชาชนได้ประมาณ 500 คน(3) ลาดับที่ 3 หมู่ 10 ต.หนองบัว
อ.ดงหลวง เป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (นายพร้อมพงษ์ คามุงคุณ) ตั้งอยู่ห่างชุมชน
ประมาณ 1.5 กม. พืชผลทางการเกษตรที่น่าสนใจ ได้แก่ ยางพารา มะละกอ เห็ด พืชผั ก
พื้นที่ใกล้เคียงไม่มีกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคขุน อยู่ระหว่างดาเนินโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล โซ
ล่าเซลล์ หอถังสูง จากงบภัยแล้งฯ (จังหวัดละ 200 ล้านบาท) โดยจุดจอดฮอลิคอปเตอร์อยู่ใน
โรงเรียน ระยะทาง 2 กม. ไม่สามารถรองรับมวลชนจานวนมากได้ และไม่มีสถานที่ในการจัด
นิทรรศการ
เห็นชอบ
4.2 โครงการส่ งเสริ ม พลั งงานแสงอาทิ ต ย์เ พื่อ การเกษตร โดยงบประมาณกองทุ น
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (สานักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร)
เงื่อนไขโครงการสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งเพื่อให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันทาการเกษตร
ไม่น้อยกว่า 7 คน (ครัวเรือน) โดยมีพื้นที่ทาการเกษตรรวมกัน ไม่น้อยกว่า 15 ไร่ (พื้นที่ติดกัน)
และมีแผนงานการทาการเกษตรที่ชัดเจน ได้รับความยินยอมให้ใช้ที่ดินเพื่อติดตั้งระบบ มีบ่อ
บาดาล ขนาด 5 นิ้วขึ้นไป ที่กรมทรัพยากรน้าบาดาลหรือหน่วยงานราชการเจาะให้ หรือเจาะ
เอง ที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย (นบ.4/นบ.5)6. บ่อบาดาลต้องมีปริมาณน้า ไม่น้อยกว่า
25 ลบ.ม./วัน กลุ่มเป้าหมายของจังหวัดมุกดาหาร คือ เกษตรกรสาขาต่างๆ เช่นปลูกพืช /
เลี้ ยงสั ตว์ ผู้ มี สิ ทธิ ยื่ นข้ อเสนอโครงการ ได้ แก่ หน่ วยงานราชการ/รั ฐวิ สาหกิ จ / อปท. /
สถาบันการศึกษา /องค์กรเอกชน (นิติบุคคล) ที่ไม่หวังผลกาไร ติดตามข่าวสารประกาศได้ที่ :
เว็บไซต์ www.enconfund.go.th
เห็นชอบ

๑๙

สถิติจังหวัด

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

4.3 การจั ดตั้ ง Co Working Space เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะมุกดาหาร
(Smart City) (สานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร)
Co-Working Spaceแนวคิ ด การจั ด ท า Co-Working Space ณ ศู น ย์ DEM จั ง หวั ด
มุกดาหาร Co-Working Space นอกจากจะหมายถึงการรวมตัวกันในพื้นที่ทางานชั่วคราว
แล้ว ยังอาจหมายถึงชุมชนย่อม ๆ ที่เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันของคนทางานจากหลายสาขา
อาชีพได้อีกด้วย หลักการและเหตุผล จังหวัดมุกดาหารได้รับการส่งเสริมเป็นเขตพัฒนาเมือง
อัจฉริยะจากสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (MDES) โดยผู้ว่าราชการจังหวัด นายชยันต์ ศิริมาศ ได้รับประกาศนียบัตรเขตส่งเสริม
เมืองอัจฉริยะ จาก พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐ มนตรี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม
2562 Co-Working Space เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศน์ (Eco-system) เมืองอัจฉริยะ
ทาให้คนทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากบรรยากาศที่ทางานที่สบายๆ พร้อมด้วยสิ่งอานวย
ความสะดวกด้านระบบสื่อสารที่สามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่
ทาและการส่งงาน พร้อมทั้งมีเครื่องดื่ม (กาแฟ) ให้บริการเพื่อสนับสนุนการพัฒนามุกดาหาร
เมืองอัจฉริยะ โดยการเพิ่มระบบนิเวศน์ที่เหมาะสม มีสถานที่ทางานที่ทันสมัย ทุกคนสามารถ
ใช้สถานที่ได้ รวมกลุ่มการทางานได้ จึงควรจัดตั้ง Co-Working Space เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่
หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ และภาคเอกชน นาไปปรับปรุง จัดให้มี Co-Working Space
ในที่ทางานของตนเอง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ข้าราชการ มีสถานที่ทางานมันสมัย ด้วยบรรยากาศสบายๆ สามารถร่วมทางาน
เพื่อให้งานลุล่วงอย่างรวดเร็ว
2. ให้บ ริการแก่หน่ว ยงานจากจังหวัดอื่นๆ ที่มาติดต่อราชการ มีส ถานที่ทางานที่
ทันสมัย พร้อมด้วยระบบสื่อสารสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ (เครื่องมือ)
3. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท างาน และเป็ น ต้ น แบบ Co-Working Space ให้ แ ก่
หน่วยงาน หรือภาคเอกชนนาไปปรับสถานที่ทางานให้มี Co-Working Space มากขึ้น จะ
เป็นการสนับสนุนการพัฒนามุกดาหารเมืองอัจฉริยะ
เห็นชอบ
เรื่องอื่นๆ
5.1 ปฏิทินงานสาคัญ ประจาเดือนธันวาคม 2562

ที่

วัน/เดือน/ปี

ชื่องาน

สถานที่

หน่วยงาน

1

1 – 3 ธันวาคม 2562

วันดินโลก ประจาปี 2562 จังหวัด สถานี พั ฒ นาที่ ดิ น มุ ก ดาหาร สถานีพัฒนาที่ดิน
มุกดาหาร
บ้านสามขา ตาบลคาป่าหลาย มุกดาหาร
อาเภอเมืองมุกดาหาร

2

5 ธันวาคม 2562

กิ จ กรรมเนื่ อ งในวั น พ่ อ แห่ ง ชาติ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด สานักงานจังหวัด
5 ธันวาคม 2562
มุกดาหาร
มุกดาหาร

3

20 ธันวาคม 2562

- ออกหน่ ว ยบริ ก ารเคลื่ อ นที่ โ รง เรี ยน บ้ า นห ว้ า นใ หญ่ - ที่ ท า ก า ร ป ก ค ร อ ง
“หน่วยบาบั ดทุกข์ บารุงสุข สร้าง หมู่ ที่ 1 ต าบลหว้ า นใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
รอยยิ้ ม ให้ ป ระชาชน” จั ง หวั ด อาเภอหว้านใหญ่
มุกดาหาร ครั้งที่ 3/2562

๒๐
ที่

4

วัน/เดือน/ปี

ชื่องาน

สถานที่

หน่วยงาน

- ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โ รง เรี ยน บ้ า นห ว้ า นใ หญ่ - สานักงานสาธารณสุข
พื้นที่อาเภอเมืองมุกดาหาร
หมู่ ที่ 1 ต าบลหว้ า นใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
อาเภอหว้านใหญ่
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖2 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร วัดป่าศรัทธาธรรม
สานักงาน
ชั ย มงคลแด่ สมเด็ จ พระนางเจ้ า ตาบลมุกดาหาร
พระพุทธศาสนาจังหวัด
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม อาเภอเมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
ราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.2 กาหนดการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด
มุกดาหาร ครั้งที่ 12/๒๕62 วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา ๐๙.0๐ น. ณ ห้องประชุม
แก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ประธาน
กาหนดการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด
มุ ก ดาหาร ครั้ ง ที่ 12/๒๕62 วั น พฤหั ส บดี ที่ 26 ธั น วาคม 2562 เวลา ๐๙.0๐ น.
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 13.00 น.
ลงชื่อ

ประวิชญา สุวรรณไตรย์
(นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จดรายงานการประชุม

