รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 9/2563
ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา ๐8.3๐ น.
ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายชยันต์ ศิริมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายสุวิทย์ จันทร์หวร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
4. นายบุญเรือง เมฆฉิม
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
5. นายเอกราช มณีกรรณ์
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
6. นายธีระศักดิ์ พลอยเพชร
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
7. นางสาวนิติยา ธารานุกูล
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
8. นายพินิจ นิติวิทยาเทพ
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
9. นายสมาน พั่วโพธิ์
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
10. นายนิพนธ์ วรกรรณ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
11. นายว่าศักดิ์ เจิมจิระ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
12. นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
13. นายชานาญ ศรีพารา
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
14. นายพรชัย พุดซ้อน
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
15. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
นายอาเภอคาชะอี
16. นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์
นายอาเภอดอนตาล
17. นายนิรันดร์ ละม้ายศรี
แทน นายอาเภอนิคมคาสร้อย
18. นายสมศักดิ์ บุญจันทร์
นายอาเภอหว้านใหญ่
19. นายชัชวาลย์ ทองชน
นายอาเภอดงหลวง
20. นายปิติณัช นิธิศธานี
นายอาเภอหนองสูง
21. นายราศี พั่วแพง
แทน โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
22. นางรตี วัลลิสุต
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
23. พ.อ.อ.สุพจน์ สมพงษ์
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
24. นางสาวจีระภา บุญรัตน์
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
25. นายชานาญ เกียรติวงศ์นอก
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
26. นายกลยุทธ์ สาลี
แทน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
27. นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
28. นายแพทย์บัญชา ผลานุวงษ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
29. นายวรวุฒิ จันทิ
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 10.2
30. นายบุญฤทธิ์ แผ้วสูงเนิน
ผู้อานวยการสานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
31. นางสาวพิมล โพนทราย
แทน ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
32. นางมณีรัตน์ คนขยัน
แทน ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดมุกดาหาร
33. นายปรีชา เจริญทรง
คลังจังหวัดมุกดาหาร
34. นางสาวสุกัญญา ไชยพิบูล
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
35. นายสันทัด รีตพุทธมานะ
แทน สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
36. นางวิไลจิต ปรีมงคล
แทน สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร

๒
37. นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์
38. นายธนพล นามวงดิพันธ
39. นายวิรัตน์ ศรีมงคล
40. นายประภาส ภูเนตร
41. นายสมพงษ์ แสนสวาท
42. พ.ต.อ.วีรสันธ์ สมใจ
43. ร.ต.อ.พาส ศรีภูมิ
44. พ.ต.ท.สุทิน จันทร์แดง
45. ร.อ.วิโรนจ์ สันทัด
46. พันเอกสหชัจจ์ จิรโชติรังสรรค์
47. พ.อ.พรเทพ ชิ้นสุวรรณ
48. นายบุญชัย ตัณฑชุณห์
49. นายวิบูลย์ บุตตะพรม
50. นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
51. นายวันชัย ประยงค์หอม
52. นายวัชระพงษ์ วิกัลป์ปาว์ทัศดร
53. นางพิมพ์ประไพ พูนทรัพย์
54. นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม
55. นายต่อศักดิ์ ภูผา
56. นายวุฒชัย กากแก้ว
57. นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์
58. นายเฉลิมพล เพ็ชรรัตน์
59. นางดวงแก้ว แสนบุบผา
60. นายเฉลียว ผาบุญ
61. นายจักรรินทร์ จันปุ่ม
62. นายประวิทย์ ทวีชุม
63. นางสาวบุญบง ภูกองชัย
64. นายมณเฑียร เหลืองเดชานุรักษ์
65. นางสาววีรยา ทะพะ
66. นายวีระชาย ทองโพธิ์
67. นายราศี พั่วแพง
68. นายวศิน ศุภพิสุทธิ์
69. นาย...ณรงค์ ...
70. ดร.มารุต อุปสานิกร
71. นางสาวพิกุลทอง หงษาชุม
72. นางสาวเพียงใจ ราชกุล
73. นายอภินันท์ ภาคสุโพธิ์
74. นางสาวณิราวรรณ ปัจสุทธิ์
75. นายวิชัย พลอยกลม
76. นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขขี
77. นางสาวรุจาภา วีสเพ็ญ

แทน นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
แทน ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
แทน ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 234
แทน ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
แทน หัวหน้าสถานีเรือมุกดาหาร
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
รอง ผอ.รมน.จว.มห (ท.)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แทน สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
แทน หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
แทน ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทน ไปรษณีย์จังหวัดมุกดาหาร
แทน โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สพม.เขต 22
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยฯ
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพดอนตาล
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
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78. นายสุธิชัย โสวิทย์
79. นางสาวเสาวนีย์ บุพบุญ
80. นางจันทิภา ปัทมเสวี
81. นางวันวิภา แพงแก้ว
82. นางสาวสมจิตต์ น้าค้าง
83. นายกานต์ สุวรรณพันธ์
84. นางสาวขวัญฤดี ธงยศ
85. นายยุทธนา บุศเนตร
86. นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล
87. นางสาววัลย์ลิกา สรรเสริญชูโชติ
88. นางสาวสุทาวรรณ แก้วใส
89. นายแข็งขัน สีตะธานี
90. นายสุรเดช อัครราช
91. นางศิริพร เศษแสงศรี
92. นายประนม รัชอินทร์
93. นายทวีศักดิ์ ...
94. นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์
95. นางวิลาวรรณ ศรีสิทธิ์
96.
97. นางบุญญสรณ์ บุญโสม
98. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร
99. ว่าที่ ร.ต.ล้า ปลูกเพชร์

แทน ผอ.การท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
แทน ผู้อายวยการศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
นายไกรฑูรย์ สุวรรณ.. แทน ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร
100. นางวาโย ตึกประโคน
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
101. นายธีระ ใจเพชร
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
102. นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
103. นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
2. หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
3. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
4. ผู้จัดการสานักงานจัดการน้าเสียสาขามุกดาหาร
5. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
6. หัวหน้าภาคบริการโลหิตที่ 7 อุบลราชธานี
7. หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
8. ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
9. ผกก. 10 กองบังคับการตารวจน้า
10. ผกก.อก.ภ.จว.มห
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ผบ.นพค. 24
หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อายวยการศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มน้าฯ
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
รองประธาน ก.ธ.จ. มุกดาหาร
นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร

พิธีการก่อนการประชุม
(1) พิ ธี มอบหนั งสื ออนุ ญ าตให้ ใช้ ตราสั ญลั กษณ์ สิ่ งบ่ งชี้ ทางภู มิ ศาสตร์ ไทย
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
กระทรวงพาณิ ช ย์ได้ ประกาศขึ้นทะเบี ยนสิ่ งบ่ งชี้ทางภูมิ ศาสตร์ “ผ้ าหมักโคลน
หนองสู ง” เมื่อ วัน ที่ 10 สิ งหาคม 2559 เพื่อ ให้ “ผ้ าหมัก โคลนหนองสู ง ”เป็ น สิ นค้ า
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าในชุมชนและท้องถิ่นให้มีมูลค่าสูงขึ้น
และเป็นที่รู้จักแพร่หลาย เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและกระตุ้นให้ผู้ผลิตเสริมสร้างและ
รั ก ษาคุ ณ ภาพสิ น ค้ า และภาพลั ก ษณ์ ในสิ น ค้ า ทั้ ง นี้ เพื่ อ ป้ อ งกั น การน าชื่ อ เสี ย งของ
“ผ้ า หมั ก โคลนหนองสู ง ” ไปแอบอ้ า งอี ก ทางหนึ่ ง ด้ ว ย และในปี 2562 มี ผู้ ผ ลิ ต /
ผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองกระบวนการผลิตเป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงานสาหรับสมาชิก
ผู้ขอใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าหมักโคลนหนองสูง ภายใต้เครื่องหมาย
สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ และกรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาได้ อ อกหนั ง สื อ อนุ ญ าตให้ ใ ช้
ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยจานวน 10 ราย ดังนี้
1. นางดาวเสด็จ แสนโคตร ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
2. นางสาวอมัย กลางประพันธ์ ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
3. นางบุญชิน แสนสุข ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
4. นางทองมี แสนสุข ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
5. นางชไมพร กลางประพันธ์ ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
6. นางสุพิน อาจ ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
7. นางกัญญา น้อยทรง ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
8. นางลาไพ จันปุ่ม ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
9. นางทองคาย อาจวิชัย ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
10. นางน้าเงิน ปัททุม ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

๕
(2) พิ ธี ม อบเกี ย รติ บั ต รองค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ที่ มี ผ ลการปฏิ บั ติ งานดี เด่ น
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ส านั กงานส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ นจั งหวั ด
มุกดาหาร)
กรมส่ งเสริ ม การปกครองท้ องถิ่ น ได้ จัด ท าโครงการคั ด เลื อ กองค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้ดาเนินการ
คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่างๆ จานวน 11
ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการสิ่ง
ปฏิกูลมูลฝอย ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านส่งเสริม
การท่องเที่ยว ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านส่งเสริมการสร้างอาชีพ ด้าน
นวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้ สู งอายุ และด้านส่ งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ ท้ องถิ่น สุ ขใจ กรมส่ งเสริมการ
ปกครองท้ อ งถิ่ น ได้ ป ระกาศผลการคั ด เลื อ กองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี ผ ลการ
ปฏิบัติงานดีเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลปรากฏว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดมุกดาหารได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผล
การปฏิบัติดีเด่น จานวน 3 แห่ง ดังนี้
1. ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล
ตาบลดงหลวง อาเภอดงหลวง
2. ด้านการศึกษา ได้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว อาเภอดงหลวง
3. ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่เทศบาลตาบลผึ่งแดด อาเภอเมืองมุกดาหาร
(3) พิธีมอบรางวัลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ประจาปี 2563 (สานักงาน
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ แบบบูรณาการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมส่งเสริม
การเกษตรได้จั ดประกวดแปลงใหญ่ ดีเด่น ประจาปี 2563 โดยกลุ่ มแปลงใหญ่ โคเนื้ อ
สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จากัด ตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดมุกดาหาร และเป็นตัวแทนการประกวดในระดับเขต
เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นประจาปี 2563 ในระดับประเทศ
นั้น ผลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับประเทศ ประจาปี 2563 ปรากฏว่า แปลง
ใหญ่ โคเนื้ อ สหกรณ์ ก ารเกษตรหนองสู ง จ ากั ด ต าบลหนองสู งเหนื อ อาเภอหนองสู ง
จังหวัดมุกดาหาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิ ศอันดับ 1 ระดับประเทศ และรับเงินรางวัล
จานวน 40,000 บาท ได้แก่ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ โคเนื้อสหกรณ์การเกษตร
หนองสูง จากัด
(4) พิธีมอบโล่โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจาปี พ.ศ. 2563 (สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
ด้ ว ย กรมส่ งเสริม วั ฒ นธรรม ได้ ด าเนิ น โครงการเยาวชนต้ น แบบด้ า นดนตรี ไทย
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุ ป ระสงค์เพื่ อยกย่องเชิด ชูเกียรติแ ละให้ ความส าคั ญ
กับเยาวชนต้นแบบที่ได้ปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย อันจะพัฒนาไปสู่การ
เป็ นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพและคุณธรรม ตลอดจนสามารถขยายผลให้สอดรับกับ
นโยบายให้ กับ เด็กไทยทุกคนเล่นดนตรีไทยเป็นอย่างน้อยคนละ ๑ ชนิด ของกระทรวง
วัฒ นธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ในการนี้ สานักงานวัฒ นธรรมจังหวัดมุกดาหาร

๖
ได้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ เ ชิ ญ ชวนสถานศึ ก ษา/หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง ส่ ง ผลงานเข้ า ร่ ว ม
การคัดเลือกต้นแบบด้านดนตรีไทยประจาปี ๒๕๖๓ ซึ่งมีสถานศึกษาที่สนใจส่งผลงาน
เข้าร่ ว มการคั ด เลื อ ก ๓ แห่ ง ดั งนี้ โรงเรียนที โอเอวิท ยา (เทศบาล ๑ วัด คาสายทอง)
โรงเรี ย นบ้ านชะโนด ๒ และโรงเรีย นบ้ านค าสร้อ ยในการนี้ กรมส่ งเสริม วั ฒ นธรรม
ได้ประกาศผลการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจาปี ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด
ดังนี้
๑. เกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่ส่งเสริมโครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรี
ไทย ประจาปี ๒๕๖๓ ได้แก่ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคาสายทอง)
๒. เกียรติบัตรและโล่รางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจาปี ๒๕๖๓ ระดับ
ประถมศึ ก ษา ได้ แ ก่ เด็ ก หญิ ง ชุ ติ ก าญจน์ ผากา โรงเรี ย นที โอเอวิ ท ยา (เทศบาล ๑
วัดคาสายทอง) ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ นายพงษ์พิพัฒน์ โพธิบุตร โรงเรียนทีโอเอวิทยา
(เทศบาล ๑ วัดคาสายทอง)
(5) พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณเพื่อมอบให้ แก่ศูนย์ดารงธรรมอาเภอหนองสูงที่
ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์ดารงธรรมอาเภออัจฉริยะต้นแบบ (ที่ทาการปกครองจังหวัด
มุกดาหาร)
กรมการปกครอง ได้จัดทาโครงการสาคัญของกรมการปกครอง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (10 Flagships for DOPA Excellence 2020) เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของ
กรมการปกครองในระดั บ พื้ น ที่ “หมู่ บ้ า น อยู่ เ ย็ น ” (Inclusive Growth Village)
และ “อาเภอ เป็นสุข” (Happy District) ประกอบด้วย โครงการศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
อัจฉริย ะต้น แบบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ
และพัฒนาระบบอานวยความเป็นธรรม เพื่อให้ศูนย์ดารงธรรมอาเภอสามารถแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ โดยให้ จังหวัดพิ จารณา
คัดเลือกศูนย์ดารงธรรมอาเภอในพื้นที่ที่มีความพร้อมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกให้เป็น
ศูนย์ดารงธรรมอาเภออัจฉริยะต้นแบบ จังหวัดละ 1 แห่ง จังหวัดมุกดาหาร ได้ดาเนินการ
คัดเลือกอาเภอหนองสูงเป็นศูนย์ดารงธรรมอาเภออัจฉริยะต้นแบบ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
เพื่อเป็นขวัญกาลังใจและเป็นเกียรติประวัติแก่ ศูนย์ดารงธรรมอาเภอที่มีผลงานดีเด่นจน
ได้ รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น ศู น ย์ ด ารงธรรมอ าเภออั จ ฉริ ย ะต้ น แบบ และเป็ น ต้ น แบบแก่
ศูนย์ดารงธรรมอาเภออื่นๆ ได้พัฒนาองค์กรของตนเองเพื่อสร้างความเป็นมาตรฐานของ
หน่วยงานภาครัฐ จึงกาหนดจัดพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุ ณฯ ให้แก่นายอาเภอ
และปลั ด อ าเภอผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานศู น ย์ ด ารงธรรมอ าเภอที่ ได้ รับ การคั ด เลื อ กฯ ได้ แ ก่
นายอ าเภอหนองสู งและปลั ด อ าเภอผู้ รับ ผิ ด ชอบงานศู น ย์ ด ารงธรรมอ าเภอหนองสู ง
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์ดารงธรรมอาเภออัจฉริยะต้นแบบ ตามลาดับ ดังนี้
1. โล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ดารงธรรมอาเภออัจฉริยะต้นแบบ
2. ใบประกาศเกียรติคุณศูนย์ดารงธรรมอาเภออัจฉริยะต้นแบบ

๗
เริ่มประชุมเวลา

เวลา 08.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานการประชุม
กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.๑ การเปลี่ ย น แปลงผู้ บ ริ ห ารและหั ว หน้ า ส่ ว น ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
(1) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 1 คน
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่

1

ลาดับ
1
2
3
4

ลา
ดั
บ
พ.ต.อ.สรรธาน อินทรจักร์

รองผู้บังคับการ ตารวจภูธรจังหวัด ผู้บังคับการ ตารวจภูธรจังหวัด
อุดรธานี
มุกดาหาร

(2) ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ย้ายไปดารงตาแหน่งจังหวัดอื่น จานวน 4 คน
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่
นายชยันต์ ศิริมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
นายวศิน ศุภพิสุทธิ์
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
พล.ต.ต.อรรคพงศ์ พิมลศิริ
ผู้ บั งคั บ การ ต ารวจภู ธ รจั งหวั ด รองผู้บัญชาการ ตารวจภูธรภาค 4
มุกดาหาร
พ.อ.พรเทพ ชิ้นสุวรรณ
รอง ผอ.รมน.จว.มุกดาหาร
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

(3) เกษียณอายุราชการ จานวน 9 คน
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งเดิม
1
นายสันธาน สร้อยสาโรง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2
นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
3
นางจันทิภา ปัทมเสวี
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
4
นายบุญชัย ตัณฑชุณห์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
5
นายสมบูรณ์ พุทธชาติ
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
6
นางสาวดารณี กฤษณจันทร์
สรรพากรพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
7
นายมารุต อุปนิสากร
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
8
นายพชร โพธิ์กิ่ง
ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
9
นายพิทักษ์ เมืองโคตร
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
มติที่ประชุม
รับทราบ
๑.2 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนกันยายน 2563 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/2563 ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563

๘
หน.สนจ.

รายงานการประชุ ม มี จ านวน 20 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 8/2563 ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

คลังจังหวัด

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
รายงานผลการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2563
(หน่วย : ล้านบาท)

เงินรับโอน
ก่อหนี้
เบิกจ่าย
สูง/ต่า
จัด
(+/-)
ร้อยละ
สรร (PO+เบิกจ่าย) จานวนเงิน

ประเภท

ลาดับ
เบิกจ่าย

งบภาพรวมทั้งจังหวัด

ภาพรวม
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน

3,068.325
1,461.672
1,606.653

2,762.955 2,521.643
1,376.945 1,366.838
1,386.010 1,154.805

82.18 -17.82
93.51 -6.49
71.88 -28.12

18
48
8

งบส่วนราชการ

ภาพรวม
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน

2,650.075 2,498.583 2,334.150
1,444.815 1,364.533 1,356.330
1,205.260 1,134.050 977.820

88.08
93.88
81.13

-11.92
-6.12
-18.87

45.23
62.34
43.35

-54.77
-37.66
-56.65

งบจังหวัด

ภาพรวม
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน

170.699
16.857
153.842

154.084
12.412
141.672

77.205
10.508
66.697

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ภาพรวม
รายจ่ายลงทุน

247.551
247.551

110.288
110.288

110.288
110.288

44.55 -55.45
44.55 -55.45

หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินฯ เดือนไตรมาส 4 ร้อยละ 100 เดือนกันยายน 2563 ภาพรวมร้อยละ 100
งบประจาร้อยละ 100 และงบลงทุนร้อยละ 100

47
58
42

๙
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563
(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภท
ภาพรวม
ก่อนปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2562

งบประมาณ
677.590
105.097
572.493

เบิกจ่าย
จานวนเงิน
587.211
92.724
494.487

ร้อยละ
86.66
88.23
86.37
(ที่มา : www.cgd.go.th)

มติที่ประชุม

รับทราบ
๓.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
- ไม่มี
๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)

คลังจังหวัด

(1) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลั งจังหวั ดมุ กดาหาร ณ เดื อนสิงหาคม 2563
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
“ในเดือนสิงหาคม 2563 เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร บ่งชี้ว่า
เศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร มีสัญญาณขยายตัว เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็น
ผลมาจากการขยายตัว ของเศรษฐกิจด้านอุปทานและด้านอุปสงค์ จากการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม การบริโภคภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐ
และการค้าชายแดน จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคเพิ่มเติม หลังสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีทิศทางดีขึ้น ส่ วนภาคการบริการ
หดตัว สาหรับการลงทุนภาคเอกชน ชะลอตัว เสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัด อั ตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปและการจ้างงาน หดตัว เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน” เศรษฐกิจด้านอุปทาน
(การผลิ ต ) พบว่ า ภาพรวมมี สั ญ ญาณขยายตั ว เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น
สะท้อนจากการผลิ ตภาคเกษตรกรรมขยายตัว โดยดัช นีผ ลผลิ ตภาคเกษตรกรรม (API)
ขยายตัว ที่ร้อยละ 152.30 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน พิจารณาจากปริม าณ
ผลผลิ ต มั น ส าปะหลั ง ยางพารา ขยายตั ว ตามพื้ น ที่ เ ก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว โดยดัช นีผ ลผลิ ตภาคอุตสาหกรรม (IPI) ขยายตั ว ที่ ร้อยละ
7.50 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน พิจารณาจากการขยายตัวของปริมาณการใช้
ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น ส่วนภาค การบริการหดตัว โดยดัชนีผลผลิต ภาคการ
บริการ (SI) หดตัวที่ร้อยละ -22.55 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ส่ งผลให้ จ านวนนั กท่ อ งเที่ ยวผ่ านด่านตรวจคนเข้ าเมื อง จ านวนผู้ เยี่ ยมเยื อนจั งหวั ด
มุกดาหาร และรายได้จากการท่องเที่ยวที่ลดลง เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) พบว่า
มีสัญญาณขยายตัว เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจาก ดัชนีการบริโภค
ภาคเอกชน (Cp Index) ขยายตั ว ร้อยละ 8.97 เมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกัน ของปีก่อ น
พิจารณาจากการจดทะเบียนใหม่รถจักรยานยนต์ และภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น
ตามมาตรการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ต่ า ง ๆ ของรัฐ บาล ดั ช นี ก ารใช้ จ่ า ยภาครัฐ (G Index)
ขยายตัว ร้อยละ 197.10 จากรายจ่ายงบประจาที่ขยายตัว ร้อยละ 84.88 ส่ วนการ
เบิ ก จ่ ายรายจ่ ายงบลงทุ น ขยายตั ว ร้อ ยละ 1,126.28 เนื่ อ งจากการด าเนิ น การตาม

๑๐

มติที่ประชุม

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด ดัชนีการค้าชายแดน (X-M
Index) ขยายตัว ร้อยละ 23.64 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยมูลค่าส่งออก
ขยายตั ว ร้ อ ยละ 24.29 โดยสิ น ค้ า ส่ ง ออกที่ มี มู ล ค่ า สู ง สุ ด 3 ล าดั บ แรก คื อ (1)
เครื่องประมวลผลหรือหน่วยเก็บข้อมูล (2) ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนาที่คล้ายกัน
และ (3) สุ ก รมีชี วิต หรือส าหรับ ทาพั นธุ์ ตามล าดับ ส่ ว นสิ นค้า นาเข้า ขยายตั ว ร้อยละ
22.82 โดยสินค้านาเข้าที่มีมูลค่าสูงสุด 3 ลาดับแรก คือ (1) เครื่องประมวลผลหรือหน่วย
เก็บข้อมูล (2) เครื่องโทรศัพท์ อุปกรณ์โทรศัพท์ และ (3) อุปกรณ์หน่วยเก็บความจาแบบ
ไม่ลบเลือน ดัชนี การลงทุนภาคเอกชน (IpIndex) ชะลอตัว ร้อยละ 4.54 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกัน ของปี ก่อน เป็นผลมาจากการชะลอตัวของพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างในเขต
เทศบาลเมืองและสินเชื่อเพื่อการลงทุน ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัดมุกดาหาร พบว่าใน
เดือนสิงหาคม 2563 ดัชนีรายได้เกษตรกร ขยายตัวร้อยละ 255.92 เมื่อเทียบกับเดือน
เดี ย วกั น ของปี ก่ อ น ซึ่ งเป็ น ผลมาจากการขยายตั ว ของดั ช นี ผ ลผลิ ต ภาคเกษตรกรรม
ขยายตั ว ร้ อ ยละ 152.30 และดั ช นี ราคาผลผลิ ต ภาคเกษตรกรรม ขยายตั ว ร้อ ยละ
41.07 จากปริมาณผลผลิตและราคาของสินค้าภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสาปะหลัง และ
ยางพารา เป็นสาคัญ ด้านการเงิน พบว่าปริมาณสินเชื่อรวมสูงกว่าปริมาณเงินฝากรวม ซึ่ง
ปริมาณเงินฝากรวมขยายตัวร้อยละ 11.50 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สาหรับ
ปริมาณสินเชื่อรวมชะลอตัว ร้อยละ 4.80 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการ
ปล่อยสิน เชื่อเพื่อลูกค้าภาคธุรกิจ สินเชื่อสาหรับกิจการเอสเอ็มอีและสินเชื่อเพื่อกองทุน
พัฒนาเอสเอ็มอีประชารัฐ ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ (Stability) พบว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค
ทั่วไปอยู่ที่ระดับ 102.29 หดตัว ร้อยละ -2.58 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่ง
เป็นการหดตัวของดัชนีราคาสินค้าหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สาหรับการจ้าง
งานในเดือนสิงหาคม 2563 หดตัว ร้อยละ -30.25 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
ด้านการคลัง พบว่าในเดือนสิงหาคม 2563 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมมีจานวน
2,719.02 ล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ 248.42 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
เป็นผลมาจากการเบิกจ่ายรายจ่ายงบประจา ขยายตัวร้อยละ 84.88 ส่วนรายจ่ายงบลงทุน
ขยายตัว ร้อยละ 1,126.28 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่าย
รายจ่ายงบประจา มีจานวน 1,216.20 ล้านบาท โดยหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายรายจ่าย
งบประจาสูงสุด 3 อันดับแรก คือ (1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน (2) ที่
ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร และ (3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สาหรับ
การเบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุนมีจานวน 1,502.83 ล้านบาท ซึ่งหน่วยงานที่มีการเบิกจ่าย
รายจ่ า ยงบลงทุ น สู ง สุ ด คื อ (1) โครงการชลประทานมุ ก ดาหาร (2) แขวงทางหลวง
มุกดาหาร และ (3) แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร สาหรับผลการจัดเก็บรายได้ จัดเก็บได้
ทั้งสิ้น 397.07 ล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ 49.87 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
เนื่ อ งจากหน่ ว ยจั ด เก็ บ รายได้ โดยเฉพาะสรรพากรพื้ น ที่ มุ ก ดาหาร สรรพสามิ ต พื้ น ที่
มุกดาหาร และด่านศุลกากรมุกดาหาร จัดเก็บภาษีได้เ พิ่มขึ้น สาหรับดุลงบประมาณ ใน
เดือนสิงหาคม 2563 ขาดดุลงบประมาณ จานวน 2,321.95 ล้านบาท พิจารณาจากการ
จัดเก็บรายได้ต่ากว่ารายจ่ายเงินงบประมาณรวม
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(2) สถานการณ์ โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา (COVID-19) จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
(สานักงาน สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
สถานการณ์ โ รคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ณ วั น ที่ 25 กั น ยายน 2563
ยังพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่องในหลายประเทศทั่วโลก
และพบการระบาดระลอก 2 ในหลายประเทศ และมีแนวโน้มจะเกิดการระบาดระลอก 2
ในประเทศที่ไม่พบผู้ป่วยแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563 สถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลกพบผู้ติดเชื้อ จานวน 32,408,504 ราย เสียชีวิต 987,724
ราย รักษาหาย 23,924,977 ราย ในทวีปเอเชียพบการระบาดในประเทศ อินเดีย อิหร่าน
บั ง คลาเทศ และอิ รั ก เป็ น ต้ น (ที่ ม า:https://www.worldometers.info/coronavirus/)
และพบการระบาด ในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย
ณ วันที่ 24 กันยายน 2563 มีผู้ป่วยเพิ่ม 2 ราย คน ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และ
เข้า State Quarantine จากสหรัฐอเมริกา 2 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,516 คน รักษาหายแล้ว
3,353 คน เสี ยชีวิต 59 ราย สถานการณ์ โรค COVID-19 จังหวัดมุกดาหาร พบผู้ป่ว ย
ยืนยัน 4 ราย รายสุดท้าย วันที่ 26 มีนาคม 2563 (ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ เป็นเวลา 183 วัน)
มีผู้เข้าอาการเข้าข่ายสงสัย (PUI) สะสมจานวน 123 ราย (ผลตรวจ COVID-19 ไม่พบเชื้อ
ทุกราย) มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้ป่วย PUI สะสมจานวน 624 ราย (ผลตรวจ COVID-19 ไม่
พบเชื้อทุกราย) การเฝ้าระวังผู้เดินทาง มีจานวนผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพ ปริมณฑล และ
ต่างจังหวัด เข้ามาในจังหวัดมุกดาหาร จานวน 10,255 ราย เฝ้าระวังครบ 14 วัน ครบ
ทุ ก ราย การกั ก กั น ณ Local Quarantine (LQ) ในกลุ่ ม เสี่ ย งที่ เดิ น ทางเข้ ามาในจั งหวั ด
มุกดาหาร ระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 25 กันยายน 2563 สะสมจานวน 393 ราย แยก
ตามประเภทกลุ่มเสี่ยง ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ และ สปป.ลาว จานวน 240 ราย
กลุ่มที่ 2 ผู้เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต สงขลา และ 3 จังหวัดชายแดนใต้ จานวน
78 ราย
กลุ่มที่ 3 บุคคลที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง 7 จังหวัด (กทม. ปริมณฑล และชลบุรี)
จานวน 17 ราย
กลุ่มที่ 4 แรงงานต่างด้าวที่เดินทางมาจากจังหวัดต่างๆ เข้ามาจังหวัดมุกดาหาร
จ านวน 58 ราย เฝ้ า ระวั ง เชิ งรุ ก โดยการเก็ บ ตั ว อย่ า งในกลุ่ ม เสี่ ย ง 4 กลุ่ ม ในจั งหวั ด
มุกดาหาร จานวน 400 ราย (ผลตรวจ COVID-19 ไม่พบเชื้อทุกราย) และกลุ่มแรงงานต่าง
ด้าว จานวน 298 ราย (ผลตรวจ COVID-19 ไม่พบเชื้อทุกราย) การมีส่วนร่วมของส่วน
ราชการ/หน่วยงาน มีการประเมินการใช้มาตรการ New normal ในสถานที่เสี่ยงของแต่ละ
อาเภอ อย่างต่อเนื่อง เช่น ตลาด โรงเรียน สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว เพิ่มความ
เข้มงวดตามแนวชายแดน ตรวจจับผู้ลักลอบผ่านเข้าออกช่องทางระหว่างประเทศอย่างผิด
กฎหมายควบคู่ไปกับ ทางเลื อกในการเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จัดเตรียมสถานที่
Alternative Local Quarantine (ALQ) ในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อรองรับผู้เดินทางกลับจาก
ต่างประเทศเข้ามาในจังหวดมุกดาหาร มอบหมายสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ประสานงานเครื อ ข่ ายในชุ ม ชน เช่ น กลุ่ ม อสม. รพ.สต. ก านั น ผู้ ใหญ่ บ้ าน เฝ้ าติ ด ตาม
ประเมินผลมาตรการต่างๆ เฝ้าสังเกตการณ์ในส่วนของ 3 อาเภอชายแดน อาเภอที่เหลือ 4
อาเภอ ขอให้พิจารณานามาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันการติดต่อของโรคไปปฏิบัติ และสร้าง
การรับรู้ให้แก่ประชาน โดยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่
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(3) สถานการณ์ โรคไข้เลือดออกและแนวทางการดาเนิน งานเฝ้าระวังและ
ป้องกันควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก จังหวัดมุกดาหาร ปี 2563 (สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในปี 2563 ระดับประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม –
๑5 กัน ยายน 2563 (สั ปดาห์ ที่ 36) มีผู้ ป่ว ยสะสม จานวน 55,004 ราย (อัต ราป่ ว ย
82.96 ต่อแสนประชากร) ผู้ป่วยเสียชีวิต จานวน ๓7 ราย ส่วนมากพบในกลุ่มอายุ ๕-๑๔ ปี
เขตสุขภาพที่ ๑๐ ยังไม่พบผู้เสียชีวิต พบอัตราป่วยสูงสุดที่ จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ
จังหวัดอุบลราชธานี สถานการณ์โรค จังหวัดมุกดาหาร พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่
วัน ที่ 1 มกราคม – 21 กั นยายน 2563 มีผู้ ป่ว ยสะสมจานวน 436 ราย (อั ตราป่ ว ย
124.76 ต่อแสนประชากร) ยังไม่มีผู้เสียชีวิต พบอัตราป่วย สูงสุดที่อาเภอเมืองมุกดาหาร
จานวน ๒51 ราย (อัตราป่วย ๑86.38 ต่อแสนประชากร) รองลงมา ได้แก่ อาเภอคาชะอี
จ านวน 65 ราย (อั ต ราป่ ว ย 136.44 ต่ อ แสนประชากร) และต่ าสุ ด ที่ อ าเภอหนองสู ง
จานวน 7 ราย (อัตราป่วย 33.59 ต่อแสนประชากร) ส่วนใหญ่พบในกลุ่มอายุ 5-14 ปี พบ
ผู้ป่วยในทุกอาเภอ 42 ตาบล 162 หมู่บ้าน อยู่ระหว่างการควบคุมโรค(Active) จานวน
18 ตาบล 29 การควบคุมโรค จังหวัดมุกดาหาร เน้นมาตรการควบคุมโรคตามแนวทาง
ออกสอบสวนโรคภายใน ๓ ชั่วโมงแรก มีการประชาคมหมู่บ้าน พ่นเคมีในรัศมี ๑๐๐ เมตร
รณรงค์ทาความสะอาดกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลายภายใน ๒ วัน ควบคุมต้องไม่พบ
ลู กน้ ายุ งลาย (HI=๐) พ่ น เคมี ครบทุ กหลั งคาเรือนในวัน ที่ ๗ ของการควบคุม โรค และ
ควบคุ ม โรคต่ อ เนื่ อ ง ๒๘ วั น ในเดื อ นสิ งหาคม ส านั ก งานสาธารสุ ข จั งหวั ด มุ ก ดาหารมี
นโยบายให้ทุกหมู่บ้านทาประชาคมหมู่บ้าน เพื่อให้ทุกภาคส่วนและประชาชนทุกหลังคาเรือน
มีส่วนร่วมในการควบคุมโรค ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ดาเนินการได้ ๕๖๐ หมู่บ้านคิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐ ยกเว้นเขตเทศบาลซึ่งมีข้อจากัดในการจัดทาประชาคม และได้มีการกากับติดตาม
ผลในการทาประชาคมเชิงคุณภาพ พบอาเภอเมืองมุกดาหาร (นอกเขตเทศบาล) อาเภอเมือง
มุกดาหาร (ในเขตเทศบาล) อาเภอนิคมคาสร้อย อาเภอดงหลวง และอาเภอคาชะอี ต้อง
ดาเนินการทบทวนการประชาคมในหมู่บ้านเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการควบคุมโรค
ที่ชัดเจนยิ่ งขึ้น การมีส่ วนร่ว ม ของส่ วนราชการในหน่วยงาน นายอาเภอเป็นผู้บัญ ชาการ
เหตุ การณ์ ในการกากั บ ติด ตามการควบคุม โรค โดยการเปิ ด EOC และก ากั บ ติ ดตามการ
ควบคุมโรคตามนโยบาย (หมู่บ้านเกิดโรค HI <5 หมู่บ้านที่ยังไม่เกิดโรค HI<10 ) อย่าง
จริงจัง ทบทวนการประชาคมในหมู่บ้านที่ดาเนินการประชาคมแล้วแต่ยังพบผู้ป่วยต่อเนื่ อง
เพื่อหาปั ญ หาและกาหนดแนวทางในการป้ องกัน ควบคุมโรคไข้เลื อดออกให้ ชุดเจนยิ่งขึ้น
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชนจัดประชาคม รณรงค์ จัดกิจกรรมจิตอาสาในหมู่บ้าน วัด โรงเรียน
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(4) รายงานผลการดาเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทาความดี เพื่อชาติ ศาสน์
กษั ตริ ย์ (การบริ การผู้ ป่ วยในเรือนจ าจั งหวั ดมุ กดาหาร) (ส านั กงานสาธารณสุ ขจั งหวั ด
มุกดาหาร)
โครงการราชทั ณ ฑ์ ปั น สุ ข ท าความดี เพื่ อชาติ ศาสน์ กษั ตริ ย์ เป็ น โครงการ
พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้ าอยู่ หั วรั ชกาลที่ ๑๐ กระทรวงสาธารณสุ ข สนองพระบรมราชโองการและพระราชด าริ
โดยได้พัฒนารูปแบบการจัดบริการสาธารณสุขสาหรับผู้ต้องขังในเรือนจา เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถ
เข้าถึงบริการสาธารณสุ ขขั้นพื้ นฐานที่ มีคุณภาพ ครอบคลุ มทั้งการส่ งเสริมสุ ขภาพ การป้ องกัน
ควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้ นฟู สมรรถภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุ ข
และเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ ได้เตรียมจัดทาหลักสูตรอาสาสมัครในเรือนจา คัดเลือกผู้ที่มี
ความประพฤติดี เข้ารับการอบรม ดูแลสุขภาพพี่น้องผู้ต้องขังเบื้องต้นได้ปี ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะ
กรรมการดาเนินงานฯ จัดทาแผนบูรณาการด้านสุขภาพ และแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมขับเคลื่อน
การดาเนินงานตามแผนบูรณาการด้านสุขภาพฯ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการสุ ขภาพ โดยมี
รพ.มุกดาหาร เป็นแม่ข่าย และมีการจัดบริการสาธารณสุขที่จาเป็นขั้นพื้นฐาน ที่ผู้ต้องขังควรได้รับ
๖ ด้าน คือ ด้านการรักษาพยาบาล 1. บริการตรวจรักษาตามเวชปฏิบัติ โดยแพทย์ : เดือนละ ๑
ครั้ง/เดือน 2. ตรวจรักษาทั่วไปโดยพยาบาลเรือนจา : 50 คน/วัน 3.Consult แพทย์ทางโทรศัพท์/
Line / Telemedicine 24 ชั่วโมง 4. จิตแพทย์ออกตรวจ ให้คาปรึกษาและจิตบาบัด : เดือนละ ๑
ครั้ง 5.บริการทันตกรรม 4 ครั้ง/ปี (กลุ่มงานทันตกรรม รพ.มุกดาหาร ช่วงระบาด COVID-19
งดให้ บริ การ) 6. บั นทึ กข้ อมู ลผู้ ต้ องขั งป่ วยในโปรแกรม Hos xp (ติ ดตั้ ง Internet เข้ าในส่ วน
Transition zone และลง JHCIS ฐานข้อมูลแล้ ว) ด้านบริการพื้ นฐานทางส่งเสริ มสุขภาพและ
ป้ องกั น โรค 1. มี ระบบส่ งตั วหญิ งตั้ งครรภ์ และเด็ กไปรั บ บริ การที่ โรงพยาบาลมุ กดาหาร
2. หญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์ตามเกณฑ์ เด็กได้รับวัคซีนและตรวจพัฒนาการตามโปรแกรม
3. ผู้ต้องขังหญิง ได้ตรวจ pap smear 60 ราย (พ.ย.62) 4. คัดกรองวัณโรค 1,678 ราย / CXR
1,678 ราย / ส่ ง AFB 67 ราย / PCR 19 ราย (28%) / ป่ วยรวม 24 ราย 5. คั ดกรอง HIV 300 คน
พบผลบวก 2 คน / คั ดกรอง HBV 100 คน พบผลบวก 4 คน/คั ด กรอง HCV 100 คน
พบผลบวก 3 คน 6. ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 1,343 โด๊ช ฉีดให้กับผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ 1,343 โด๊ช
7. ผู้ต้องขังได้รับการฉีดวัคซีน (MR) 1,192 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 (ของจานวนผู้ต้องขังทั้งหมด
อายุระหว่าง 20-40 ปี) 8. เจ้าหน้าที่ได้รับการฉีดวัคซีน (MR) 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.92
(ของ จนท.อายุ ระหว่าง 20-40 ปี ) 26 คน 9. ผลการตรวจโคลิ ฟอร์มแบคที เรียในน้ าดื่ มทั้ ง
7 ตัวอย่าง(5จุด) ไม่ พบการปนเปื้อนร้อยละ 100 ด้านงานส่งเสริมสุขภาพจิตและยาเสพติด
: คัดกรองด้วยแบบประเมินภาวะสุขภาพจิตผู้ต้องขัง (PMHQ-Thai) / บริการคัดกรองความเสี่ยงจาก
การสูบ บุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด จานวน 1,610 ราย ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ :
มี อสรจ. ผ่านการอบรม 80 คน (อบรม 2 รุ่นๆละ 40 คน) ด้านการส่งต่อเพื่อการรักษา : มีระบบ
บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่ อเตรียมส่ งต่อ ผู้ ต้องขังป่วยไปรับบริ การนอกเรือนจ า ในกรณี
ฉุ ก เฉิ น , มี ร ะบบ Consult / Telemedicine => Fast track, Emergency 1669 ไม่ ฉุ ก เฉิ น
consult FM PCC เมือง (นพ.นารท)/ Refer OPD รักษาฉุกเฉิน 20 ราย , รักษาผู้ป่วยนอก 73 ราย
และ รั กษาผู้ ป่ วยใน ๑3 ราย ด้ านการตรวจสอบสิ ท ธิ์ : มี ระบบการลงทะเบี ยนสิ ทธิ การ
รักษาพยาบาล
ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขัง การย้าย
สิทธิ เปลี่ยนสิทธิการรักษาพยาบาล ผลงานการขึ้นทะเบียนสิทธิ ณ มิถุนายน ๒๕๖๓ สิทธิ์ UC 1,631
ราย (98.31%) สิทธิ์ต่างด้าว
160 คน (ลาว 152 คน/ ตุรกี 7 คน/ แคนนาดา 1 คน) ทาการ
ขึ้นสิทธิ์ให้ผู้ต้องขังใหม่ทุกราย

๑๔
มติที่ประชุม
ประธาน

มติที่ประชุม
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รับทราบ
๓.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) สรุปมติคณะรัฐมนตรีประจาเดือนกันยายน 2563 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(2) ดัช นี ร าคาผู้ บริโภคจังหวัด มุกดาหาร ประจาเดือนสิ งหาคม 2563 (ส านั กงาน
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(3) สถานการณ์ค้าชายแดน ประจาเดือน สิงหาคม 2563 (สานักงานพาณิชย์จังหวัด
มุกดาหาร)
(4) แนวทางการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของ “บวร” เพื่ อ ความมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น
ของชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดมุกดาหาร
(สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
(5) ผลการดาเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลศาลากลางจังหวัดมุกดาหารประจา เดือน
สิงหาคม 2563 (สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร)
(6) สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ข้อมูลเดือนสิงหาคม 2563 (สานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
(7) จุลสารสานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 9/2563 (สานักงานคลัง
จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
ไม่มี
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เรื่องอื่นๆ
5.1 ปฏิทินงานสาคัญ ประจาเดือนตุลาคม 2563
ที่ วัน/เดือน/ปี
ชื่องาน
สถานที่
หน่วยงาน
1 วันพฤหั สบดีที่ พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร สานักงานจังหวัด
1 ตุ ล า ค ม “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
อาเภอเมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
๒๕๖3
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”
2 วั น อั ง ค า ร ที่ พิธีบาเพ็ญกุศลและพิธีน้อมราลึก
1 3 ตุ ล าค ม เนือ่ งในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
2563
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร

หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร สานักงานจังหวัด
อาเภอเมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร

3 วั น ศุ ก ร์ ที่ 23 พิ ธี บ าเพ็ ญกุ ศลและพิ ธี น้ อมร าลึ ก เนื่ องใน พระบรมราชานุสาวรีย์
ตุ ล า ค ม วั นคล้ ายวั นสวรรคต พ ระบาท สมเด็ จ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลาง
2563
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จังหวัดมุกดาหาร
มติที่ประชุม

รับทราบ

สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร

๑๕
5.2 ก าหนดการประชุ มกรมการจั งหวั ดมุ กดาหาร และหั วหน้ าส่ วนราชการประจ าจั งหวั ด
มุ กดาหาร ครั้ งที่ 10/๒๕63 วั นพฤหั สบดี ที่ 29 ตุ ลาคม 2563 เวลา ๐8.3๐ น.
ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 11.30 น.

ลงชื่อ
(นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จดรายงานการประชุม

ลงชื่อ
(นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร)
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

