รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 10/2563
เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา ๐9.3๐ น.
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายวีระชัย นาคมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม
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. นายสุริย์ เปื่ยมงาม
ผจก. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
22. นายศราวุธ ลิ้มตระกูล
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขามุกดาหาร
23. นางรตี วัลลิสุต
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
24. พ.อ.อ.สุพจน์ สมพงษ์
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
25. นางสาวจีระภา บุญรัตน์
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
26. นายประสิทธิ์ ปาตังคะโร
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
27. นายเจษฎา จันทร์อุไร
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
28. นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
29. นายแพทย์พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
30. นายวรวุฒิ จันทิ
นายหัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 10.2
31. นางมณีรัตน์ ภาวศิลป์
แทน ผู้อานวยการสานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
32. นางสาวพิมล โพนทราย
แทน ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
33. นายปรีชา เจริญทรง
คลังจังหวัดมุกดาหาร
34. นางสาวกัญญา ไชยพิบูล
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
35. ว่าที่ ร.ต.จักรี ศิรินุสรณ์
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
36. นายธนา วาริยศ
สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร

๒
37. นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
38. นายบัณฑิตย์ เชื้อม่วง
39. นายวิรัตน์ ศรีมงคล
40. นายวัชรินทร์ คงแก้ว
41. พล.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร์
42. พ.ต.อ.ภัทรพล หาญณรงค์
43. ร.ต.อ.พาส ศรีภูมิ
44. พ.ต.ท.สุทิน จันทร์แดง
45. พ.ต.อ.เกียรติภูมิ สุวรรณไตรย์
46. พ.ต.ท.ธงชัย ...
47. ร.อ.วิโรนจ์ สันทัด
48. พันเอกสหชัจจ์ จิรโชติรังสรรค์
49. พ.อ.พรเทพ ชิ้นสุวรรณ
50. นางทิพวัลย์ พิมพ์มาศ
51. นายวิบูลย์ บุตตะพรม
52. นายสุชัย ลิ้มวัฒนา
53. นายวันชัย ประยงค์หอม
54. นายณัฐพล แป้นนอก
55. นางกัญจนา สาระรัตน์
56. นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม
57. นายพิศิษฐ์ ผลิสินเอื่ยม
58. นายอุทัย ศรีหานันท์
59. นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์
60. นายเฉลิมพล เพ็ชรรัตน์
61. นางดวงแก้ว แสนบุบผา
62. นายเฉลียว ผาบุญ
63. นายจักรรินทร์ จันปุ่ม
64. นายนรินทร์ คงพันธุ์
65. นางสาวบุญบง ภูกองชัย
66. นายจิระ แก้วหวาน
67. นายมณเฑียร เหลืองเดชานุรักษ์
68. นายเสกสันต์ ไชยบูลย์
69. นายดวงกมล เหมธุรินทร์
70. นายศราวุธ วังคะฮาต
71. นางสาวฉันทนา สกุลเกตุรุ่งเรืองดี
72. นางสาวสร้อย สกุลเต็น
73. นายวิชา อาญาเมือง
74. นางยุพา สุขทองสา
75. นายอภินันท์ ภาคสุโพธิ์
76. นายเรือง สุพร
77. นางวัชราภรณ์ สิงห์แก้ว

นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
ผกก.อก.ภ.จว.มห.
แทน ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 234
แทน ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร
แทน ผกก.สภ.คาชะอี
แทน หัวหน้าสถานีเรือมุกดาหาร
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
รอง ผอ.รมน.จว.มห (ท.)
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
แทน ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
แทน หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
แทน หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยฯ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
แทน ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพดอนตาล
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
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78. นางสาวณิราวรรณ ปัจสุทธิ์
79. นายสุริโย ...
80. นายเดชา แสงสุวรรณ
81. นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขขี
82. นางสาวเปี่ยมสุข ปรีดี
83. นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว
84. ดร.เสาวนีย์ บุพบุญ
85. นางลักขณา บุญนา
86. พันเอกสหชัจจ์ จิรโชติรังสรรค์
87. พ.อ.วิระ สอนถม
88. นายชรายุทธ พัฒน์ธรรมราช
89. นายทองอินทร์ อันดาน
90. นายกานต์ สุวรรณพันธ์
91. นางเพลินพิศ น้อยคนดี
92. นางกัญญพัชร นางาม
93. นายสุรจิตร์ จันทรสาขา
94. นางปิยะวรรณ จึ่งสกุล
95. นายชัช เสถียร
96. นายพุทธา กลางประพันธ์
97. นายสุรเดช อัครราช
98. นายนาวิน ละคร
99. นางบัวพันธ์ กอดแก้ว
100. นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์
101. นางธงชัย โสดา
102. นายไกรฑูรย์ สุวรรณ..
103. นางเยาวลักษณ์ ตั้งประกิจ
104. นายภมร เชาว์ศิริกุล
105. นางบุญญสรณ์ บุญโสม
106. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร
107. ว่าที่ ร.ต.ล้า ปลูกเพชร์

ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
นายสถานีเดินรถจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.การท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
รอง ผอ.รมน.จว.มห (ท.)
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
แทน วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
แทน ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร
108. นางวาโย ตึกประโคน
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
109. นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
110. นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
111. นางสาวฐาปภรณ์ คนเพียร
นักวิเทศสัมพันธ์ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
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ผู้ไม่มาประชุม
1. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
2. หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
3. โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
4. ผู้จัดการสานักงานจัดการน้าเสียสาขามุกดาหาร
5. หัวหน้าภาคบริการโลหิตที่ 7 อุบลราชธานี
6. หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
7. ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดมุกดาหาร
8. ผู้อานวยการสถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
9. ผกก. 10 กองบังคับการตารวจน้า
10. ผบ.นพค. 24
11. หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
12. ไปรษณีย์จังหวัดมุกดาหาร
13. โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
14. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
15. ผู้อายนวยการสานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา 22
16. ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร
17. หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
18. หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
19. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มน้าฯ
20. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
21. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
22. รองประธาน ก.ธ.จ. มุกดาหาร
23. ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
พิธีการก่อนการประชุม
(1) พิ ธี ม อ บ เ งิ น ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า มู ล นิ ธิ ร่ ว ม จิ ต ต์ น้ อ ม เ ก ล้ า ฯ เ พื่ อ เ ย า ว ช น
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร)
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๒๕
ในวโรกาสสมโภชกรุงรั ตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นประธานก่อตั้งมูลนิธิฯ ตามคากราบทูล
เชิญของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสาคัญของโลก ผู้ ประสานการก่อตั้ง ด้วยความ
ร่วมมือขององค์การเอกชนที่สาคัญ ๑๐ องค์การ คือ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศ
ไทยฯ สภาสตรีแห่งชาติฯ สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติฯ สภาผู้ปกครองและครูแห่ ง
ประเทศไทย สานักงานลูกเสือแห่งชาติ คุรุสภา สันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทยฯ พุทธ
สมาคมแห่งประเทศไทยฯ ศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านฯ และชมรมลูกเสือชาวบ้ าน
กรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และกตเวทิตาคุณ ถวายแด่สมเด็จบูรพมหา
กษัตริยาธิราชเจ้า ทุกพระองค์ และแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษของเราผู้เสียสละ
เลือดเนื้อและชีวิต สร้างความเป็นปึกแผ่น และพัฒนาประเทศสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
ด้ว ยการร่ ว มแรงร่ ว มใจกั นพัฒ นาคุณภาพชีวิต ให้ แก่เ ยาวชนผู้ ด้อ ยโอกาสทั่ว ประเทศ
โดยให้ทุนการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม รู้จักบาเพ็ญตนให้
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เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ อื่ น และสั ง คม มี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น ชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ มอบเงินทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชน
ปีละประมาณ ๒,๒๐๐ ทุน เป็นเงินปีละประมาณ ๙ ล้านบาท ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้จัดสรร
ทุนการศึกษาแก่เยาวชนไปแล้ว มากกว่า ๒๙,๐๐๐ ทุน เป็นเงินทุนประมาณ ๒๑๕ ล้าน
บาท ในการนี้ ได้มอบหมายประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด (ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัด)
ในฐานะประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจาจังหวัด ออกไปเยี่ยมเยียนติดตาม
ดู แ ลทุ ก ข์ สุ ข ของเยาวชนด้ ว ยจิ ต ใจที่ เ ปี่ ย มด้ ว ยเมตตาธรรม ช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ
ของเยาวชนและครอบครัวผู้รับทุนมูลนิธิฯอย่างใกล้ ชิด ในปีการศึกษา 2563 นี้ มูลนิธิ
ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ดาเนินการจัดส่งทุนการศึกษา
ของมูลนิธิฯ ให้เยาวชนผู้รับทุนในจังหวัดมุกดาหาร ตามที่มูลนิธิฯ ได้รับแบบรายงานผล
การเรียนปีการศึกษา 2562 และใบสมัครขอรับทุนต่อเนื่องของเยาวชนผู้ รับทุนมูลนิธิฯ
ไปแล้ ว จ านวน 14 ทุ น ประกอบด้ว ย ระดั บ ประถมศึ กษา ระดั บ มัธ ยมศึ กษาระดั บ
อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุม 250 ปี
มุ ก ดาหาร อ าเภอเมื อ งมุ ก ดาหาร และวั น พฤหั ส บดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องประชุมนาคราช สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
เพื่ อ เยาวชน ในพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ์ ได้ ด าเนิ น การจั ด ส่ ง ทุ น การศึ ก ษาของมู ล นิ ธิ ฯ
ให้เยาวชนผู้รับทุนในจังหวัดมุกดาหาร ตามที่มูลนิธิฯ ได้รับแบบรายงานผลการเรียนปี
การศึกษา 2562 เพิ่มเติม จานวน 5 คน ดังนี้ ระดับประถมศึกษา จานวน 2 คนๆ
ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา จานวน 2 คนๆ ละ 4,000 บาท เป็น
เงิน 8,000 บาทระดับอุดมศึกษา จานวน 1 คนๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท
ดังมีรายนามต่อไปนี้ ด.ญ. เจนจิรา รัตนะพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาโด่
อ.เมื อ ง ด.ญ. กาญจนา สั ง ขะสิ ง ห์ ชั้ น ระถมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นบ้ า นโนนสวาท
อ.ดอนตาล ด.ช. วรชิต คล่องดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคาชะอีวิทยาคาร อ.คาชะอี
ด.ญ. จุ ฬ ารั ต น์ สมวั น ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ย นดอนตาลวิ ท ยา อ.ดอนตาล
น.ส. รุ่งทิวา ศรีมณีพันธ์ ชั้น ปวส. 1 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
(2) พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร (ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
มุกดาหาร)
ตามที่จังหวัดมุกดาหารได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติ ด TO BE NUMBER ONE ในทู ล กระหม่ อ มหญิ ง อุ บ ลรั ต นราชกั ญ ญา สิ ริ วั ฒ นาพรรณวดี ในงานครบรอบ ๑๘ ปี มหกรรมรวมพลสมาชิ ก TO BE NUMBER ONE
ระดั บ ประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๓ และการประกวดเยาวชนต้ น แบบเก่ ง และดี TO BE
NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับประเทศ รุ่นที่ ๙ และรุ่นที่ ๑๐ เกียรติ
บัตรการเข้าร่วมการประกวดผลการดาเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในงานครบรอบ ๑๘ ปี
มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจาปี ๒๕๖๓
๑. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรี ย นค าชะอี วิ ท ยาคาร ผู้ บ ริ ห าร คณะครู
และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ที่เป็นตัวแทนจังหวัดในการเข้าร่วมการประกวด
ผลการดาเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๔
ระดับประเทศ ประเภทสถานศึกษา เป็นชมรมพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ ๑
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๒. ชมรม TO BE NUMBER ONE บริ ษั ท สหเรื อ ง จ ากั ด ที่ เ ป็ น ตั ว แทนจั ง หวั ด
ในการ เข้าร่วมการประกวด ผลการดาเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๔ ระดับประเทศ ประเภทสถานประกอบการ เป็นชมรม
พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ ๒
๓. อาเภอ TO BE NUMBER ONE อาเภอนิคมคาสร้อย เป็นตัว แทนจังหวัดในการ
เข้าร่วมการประกวด ผลการดาเนินงานอาเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
๔. อาเภอ TO BE NUMBER ONE อาเภอหนองสูง เป็นตัวแทนจังหวัดในการเข้าร่วม
การประกวด ผลการดาเนินงานอาเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
๕. ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านพังคอง ประธาน และสมาชิก ชมรม TO
BE NUMBER ONE ที่เป็นตัว แทนจังหวัดในการเข้าร่วมการประกวด ผลการดาเนินงาน
ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
๖. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรี ย นดอนตาลวิ ท ยา ผู้ บ ริ ห าร คณะครู
และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE พร้ อมทั้งสมาชิ ก TO BE NUMBER ONE วิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีมุกดาหาร ที่เป็นตัวแทนจังหวัด ออกแบบจัดทานิทรรศการ และการแสดงโชว์ ผลการ
ด าเนิ น งานของจั ง หวั ด ในการเข้ า ร่ ว มการประกวด ผลการด าเนิ นงานจั งหวั ด TO BE
NUMBER ONE ระดับประเทศ
เกี ยรติ บั ตรการประกวดเยาวชนต้ น แบบเก่ ง และดี TO BE NUMBER ONE (TO BE
NUMBER ONE IDOL) ระดับประเทศรุ่นที่ ๙ และรุ่นที่ ๑๐
๑. น.ส. ชลลดา ทุ่ มโมง TO BE NUMBER ONE IDOL ๙ ระดั บ ประเทศ รางวั ล รอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๔ ฝ่ายหญิง
๒. น.ส. ชลธิชา ทุ่มโมง TO BE NUMBER ONE IDOL ๑๐ ระดับประเทศ รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๖ ฝ่ายหญิง
๓. โรงเรี ย นโพธิ์ไทรวิ ทยา ผู้ บริ ห าร และคณะครู ผู้ ให้ การสนับสนุนการประกวด
เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับประเทศ
(3) พิธี มอบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัค รแรงงานดีเ ด่น ระดับจังหวัด (สานักงาน
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร)
กระทรวงแรงงาน ได้มีการจัดตั้งอาสาสมัครแรงงาน ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2554 โดยกาหนดให้
อาสาสมัครแรงงานเป็นตัวแทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ด้าน
แรงงาน เช่น งานรับสมัครงานทั้งในและนอกประเทศงานประชาสัมพันธ์ งานประสานการฝึกอาชีพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รัฐบาลมีนโยบายให้บุคคลทั่วไปที่มิใช่ลูกจ้าง
สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพิ่มเติม อาสาสมัครแรงงาน จึงมีส่วนในการประชาสัมพันธ์
และรณรงค์รับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 เป็นอย่างดียิ่ง จังหวัดมุกดาหาร และหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ได้พิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงแรงงานกาหนดจากอาสาสมัครแรงงานของ
จังหวัด จ านวน 53 คน ซึ่งเป็นผู้ ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงแรงงานด้วยการดูแลให้บริการ
ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอนับได้ว่าเป็นผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงแรงงาน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่น จานวน
1 ราย เพื่อสร้ างขวัญและกาลั งใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานจังหวัด สานักงาน
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร ขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมอบประกาศเกียรติคุณแก่
อาสาสมั ครแรงงานดีเด่นระดับจังหวั ด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ แก่นางทองม้วน
ไชยโคตร แกนนาอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ตาบลร่มเกล้า อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
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(4) พิธีมอบเกียรติบัตรให้ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนโดดเด่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เห็นชอบมาตรการ
ด้ า นการงบประมาณเพื่ อ การขั บเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ ชาติ และแผนแม่ บทให้ การใช้ จ่ าย
งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นกลไกสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
โดยก าหนดเป้ าหมายการใช้ จ่ ายงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
ประกอบด้วย การใช้จ่ายภาพรวม รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายประจา ร้อยละ 100 ของเงิน
งบประมาณแต่ละส่วนราชการที่ได้รับจัดสรร โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
อื่นของรัฐในกากับดูแล และผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามและกากับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้
ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยเคร่งครัด และสานักงานคลัง
จั งหวั ดมุ กดาหารได้ จั ดท าโครงการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ การเร่ งรั ดติ ดตามการใช้ จ่ ายเงิ น
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกาหนดการคัดเลือกหน่วยงานที่มี
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ โดดเด่น เพื่อมอบเกียรติบัตรเป็นขวัญและกาลังใจให้กับส่วน
ราชการจากผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา พบว่า มีส่วนราชการ
หลายแห่งที่เป็นกลไกหลักที่สาคัญในการช่วยขับเคลื่อนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัด
เนื่ องจากการใช้จ่ ายภาครัฐถือเป็นกลไกหลั กส าคัญในการขับเคลื่ อนเม็ดเงินให้ ลงสู่ ระบบ
เศรษฐกิ จ ดังนั้ น เพื่อเป็ นการสร้ างขวั ญและกาลั งใจให้ กับส่ วนราชการดั งกล่ าว จังหวั ด
มุกดาหารได้กาหนดเกณฑ์การประเมินผลฯ ดังนี้ 1. การจัดกลุ่มส่วนราชการตามวงเงินที่ได้รับ
จัดสรร แบ่งขนาดออกเป็น 3 ขนาด ขนาดเล็ก (S) วงเงิน ต่ากว่า 10 ล้านบาท ข น า ด ก ล า ง
(M) วงเงินเกิน 10 - 50 ล้านบาท ขนาดใหญ่ (L) วงเงินเกิน 50 ล้านบาท 2. เกณฑ์การ
ประเมินผลการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนราชการใน
จังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย 2 ด้าน โดยแต่ละด้านกาหนดค่าน้าหนักร้อยละ 50 : 50 ดังนี้
(1) ด้านการบริหารรายจ่ายงบประจา 100 คะแนน (2) ด้านการบริหารรายจ่ายงบลงทุน 100
คะแนน โดยแบ่งเป็น (2.1) การก่อหนี้ผูกพัน 20 คะแนน (2.2) การเบิกจ่าย 80 ค ะ แ น น
3. หน่วยงานที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ที่กาหนดและได้คะแนนสูงสุด จานวน 20 หน่วยงาน
แบ่ งเป็ น ขนาดไซด์ S จ านวน 4 หน่ วยงาน ขนาดไซด์ M จ านวน 11 หน่ วยงาน และ
ขนาดไซด์ L จานวน 5 หน่วยงาน ดังนี้
ขนาดเล็ก (S) วงเงินต่ากว่า 10 ล้านบาท
1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
2. สานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
3. สานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
4. สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ขนาดกลาง (M) เกิน 10 ล้านบาท - 50 ล้านบาท
1. เรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
2. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
3. สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
4. สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
5. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
6. ตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
7. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
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8. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
9. สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
10. สานักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
11. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
ขนาดใหญ่ (L) เกิน 50 ล้านบาท
1. สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.มุกดาหาร
2. โครงการชลประทานมุกดาหาร
3. ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
4. แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
5. โรงพยาบาลมุกดาหาร
(5) พิธีมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัว ตามโครงการสตรีแบ่งปันรัก
ปลูกพืชผักปลอดภัย (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
กรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้จังหวัดมุกดาหาร ดาเนินกิจกรรมการคัดเลือกและเชิดชู
เกียรติบุคคลต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัว ตามโครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย
จานวน ๓ ประเภท ได้แก่ (๑) ครัวเรือนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต้นแบบด้านการปลูกผัก
สวนครัว (2) คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท สตรีตาบล/เทศบาล ต้นแบบด้านการ
ปลูกผักสวนครัว (๓) คลิปวีดีโอการปลูกผักสวนครัวต้นแบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบ
ด้านการปลูกผักสวนครัว และการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนิน
โครงการสตรีแบ่งปันรักปลูกพืชผักปลอดภัย และมีผลการปลูกพืชผักสวนครัวที่ดีเยี่ยม และขยาย
ผลจากครั วเรื อนสู่ ชุ มชน และเป็นการสร้างขวัญและก าลั งใจให้ กับคณะทางานขับ เคลื่ อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบลอย่างเป็นรูปธรรม จังหวัดมุกดาหาร โดยสานักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ได้ดาเนินการคัดเลือกบุคคล
ต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัว ระหว่างวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
1. ประเภทครัวเรือนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต้นแบบด้านการปลูกผักสวน
ครัว รางวัลชนะเลิศ นางทองเลี่ยม อุณวงค์ บ้านเลขที่ 168 หมู่ 12 บ้านผาสุก ตาบล
ดอนตาล อ าเภ อดอนตาล จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร รางวั ล รองช นะเลิ ศ อั น ดั บ 1
นางเมธี แข็ งแรง บ้า นเลขที่ 154 หมู่ 2 บ้ า นส้ ม ป่ อ ย ต าบลนาสี น วน อ าเภอเมื อ ง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางโอเลี้ยง คาปิตะ บ้านเลขที่
163 หมู่ 2 บ้านเปียด ตาบลดงหลวง อาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
2. ประเภทคณะท างานขั บ เคลื่ อ นกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ต าบล/เทศบาล
ต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัว รางวัลชนะเลิศ คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหารรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒ นาบทบาทสตรีตาบลป่งขามดงหมู อาเภอ
หว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คณะทางานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลดอนตาลผาสุก อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
3. ประเภทคลิปวีดีโอการปลูกผักสวนครัวต้นแบบ รางวัลชนะเลิศ สานักงานพัฒนา
ชุ ม ชนอ าเภอหว้ า นใหญ่ รางวั ลรองชนะเลิ ศอั นดั บ 1 ส านั กงานพั ฒนาชุ มชนอ าเภอ
ดอนตาล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอดงหลวง
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เริ่มประชุมเวลา

เวลา 09.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานการประชุม
กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.๑ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
(1) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 14 คน
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่

ลาดับ
1

นายวีระชัย นาคมาศ

2

นายสงคราม วัฒนะรัตน์

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
นายเพิ่มศักดิ์ สุริยวนากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาล
เยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นายบุญเรือง เมฆฉิม
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
พล.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร์ รองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด
อุดรธานี
พ.อ.วิระ สอนถม
รอง ผอ.สานักงานปฏิบัติภารกิจ
รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
มณฑลทหารบกที่ 210
นางลักขณา บุญนา
พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
นายเสกสันต์ ไชยบูลย์
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาอาวุโส
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม
นายสุริย์ เปี่ยมงาม
ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอ
เสลภูมิ
นายธนา วาริยศ
นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ
สานักงานสรรพากรภาค 9
นายแพทย์พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ ผู้อานวยการโรงพยาบาล
อานาจเจริญ
นางมณีรัตน์ ภาวศิลป์
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครพนม
นายบัณฑิตย์ เชื้อม่วง
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
นางสาวกนกวรรณ
รอง ผอ.สนง.ททท.สนง. นครพนม

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด
มุกดาหาร
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด
มุกดาหาร
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ม.ห.(ท.)
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
ผอ. อุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
มุกดาหาร
สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดมุกดาหาร
รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการ
เรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง.ททท.สนง.นครพนม

(2) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายไปดารงจาแหน่งจังหวัดอื่น จานวน 2 คน
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่
1 นายแพทย์บัญชา ผลานุวงษ์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเลย
2 นายบุญฤทธิ์ แผ้วสูงเนิน
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้อานวยการสานักตรวจเงิน
จังหวัดมุกดาหาร
แผ่นดินจังหวัดอานาจเจริญ
มติที่ประชุม
รับทราบ

๑๐

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

คลังจังหวัด

๑.2 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563
รายงานการประชุ ม มี จ านวน 15 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 9/2563 เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภท
ภาพรวม
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน

เงินรับโอน
จัดสรร

ก่อหนี้

เบิกจ่าย

สูง/ต่า
(+/-)

ลาดับ
เบิกจ่าย

(PO+เบิกจ่าย) จานวนเงิน
ร้อยละ
3,205.309 3,004.584 2,618.003 81.68 -18.32
43
1,565.144 1,574.516 1,407.104 89.90 -10.10
71
1,640.165 1,430.068 1,210.898 73.83 -26.17
11
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2563

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภท
ภาพรวม
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน

ก่อหนี้
เบิกจ่าย
(PO+เบิกจ่าย)
จานวนเงิน
ร้อยละ
699.487
13.368
13.268
1.89
186.182
13.368
13.268
7.12
513.305
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2563)

เงินรับโอนจัดสรร

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภท

งบประมาณ

ภาพรวม
ก่อนปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2563

583.100
583.100

เบิกจ่าย
จานวนเงิน
76.230
76.230

ร้อยละ
13.07
13.07
(ที่มา : www.cgd.go.th)

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๑

แทน ผอ.กกต.

(2) การเตรี ย มการจั ด การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร (สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด
มุกดาหาร)
การแต่งตั้ง กกต.ท้องถิ่น กกต. ได้มีมติแต่งตั้ง กกต.ท้องถิ่นแล้ว เมื่อประธาน กกต.
ลงนามในคาสั่งแล้ว จะส่งคาสั่งให้ ผอ.กต.จว. เพื่อแจ้ง ผอ.กต.ท้องถิ่น เชิญ กกต.ท้องถิ่น พิจารณา
เลือกกันเองเป็นประธานกรรมการหนึ่งคน แล้วรายงาน กกต. และให้ ผอ.กต.จว.ประกาศรายชื่อ
กกต.ท้องถิ่น ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยให้พิจารณาจัดประชุมเลือกประธานกรรมการ ในวันที่ 26
ต.ค.63 การประกาศให้มีการเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.1) ให้ ผอ.กต.ท้องถิ่น จัดทาแยกกันระหว่าง
ส.อบจ. (ส.ถ.1)และนายก อบจ.(ผ.ถ.1) เสนอขอความเห็นชอบจาก ผอ.กต.จว.โดยระยะเวลา
ในการเสนอ ประกาศ วันรับสมัคร และวันเลื อกตั้ง ให้ เป็นไปตามระยะเวลาที่ กกต.กาหนด
การกาหนดจานวนรู ปถ่าย เพื่อจัดพิมพ์ประกาศรายชื่อผู้ สมัคร ผอ.กต.ท้องถิ่น จะกาหนดให้
ผู้สมัครนารูปถ่ายมาเฉพาะเป็นต้นแบบแล้ว อบจ.จัดพิมพ์ หรือนามาท่ากับจานวนที่จะติดประกาศ
หรื อ อื่ น ๆ การจั บ สลากล าดั บ ในการยื่ น ใบสมั ค ร ผอ.กต.ท้ อ งถิ่ น ควรจั บ ด้ ว ยตนเอง
ไม่ควรมอบหมายการตรวจสอบคุณสมบัติ นอกจากตรวจสอบโดยคณะทางานที่ ผอ.กต.ท้องถิ่น
แต่งตั้งแล้ว ให้ส่งรายชื่อและหมายเลขประจาตัวประชาชนผู้สมัคร ให้หน่วยงานอื่นช่วยตรวจสอบ
อีกทางโดยส่ งข้อมูลครั้งเดียวเมื่อปิดการรับสมัคร การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับอาเภอ
และผู้ช่วยเหลืออนุกรรมการ(งานธุรการ) สนง.กกต. ได้ให้หลักเกณฑ์ไว้กว้างๆ ดังนี้ (สิ้นสุดการ
ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ภายใน 7 วั นนั บแต่ วั นเลื อกตั้ ง) อนุ กรรมการระดั บอ าเภอ อ าเภอละ 5 คน
แต่ไม่น้อยกว่าอาเภอละ 3 คน หรือ เขตละ 1-3 คน ผู้ช่วยอนุกรรมการระดับอาเภอ อาเภอละ
3-5 คน การประกาศกาหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งจานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อหน่วยเลือกตั้ง
กรณีจานวน 800 คน/หน่วย จะส่งผลกระทบเกี่ยวกับการจัดหาสถานที่ การสรรหา กปน. รปภ.
และงบประมาณของ อปท. ซึ่งต้องใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิมจานวนมาก ให้ ผอ.กต.ท้องถิ่น พิจารณา
ก าหนดได้ ตามความเหมาะสม โดยความเห็ นชอบของ กกต.ท้ องถิ่ น (เอกสารเพิ่ มเติ มหน้ า
ให้ประกาศเฉพาะหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งของ ส.อบจ. (ระเบียบฯ ข้อ 19) โดยเรียงเป็นราย
ตาบลหรือเทศบาล ตามสานักทะเบียนอาเภอ/ท้องถิ่น การสรรหาและแต่งตั้ง จพง.ปน. (กปน.
และ จนท.รปภ.) -ประธาน กปน. ให้แต่งตั้งจากข้าราชการ หรือ จนท.ของรัฐ หรือบุคคลที่ผ่านการ
อบรมจากหลักสูตร ที่ กกต.กาหนด (ไม่มี กปน.สารอง)-จนท.รปภ.หน่วยละ 2 คน กรณี จนท.
ตารวจ หรือข้าราชการ หรือ จนท.ของรัฐ ไม่เพียงพอที่เลือกตั้งละ 2 คน ให้แต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เป็ น จนท.รปภ.เพิ่ มเติ มให้ ครบตามจ านวน โดยที่ เลื อกตั้ งแต่ ล ะแห่ งต้ องมี จนท.ต ารวจ
หรือข้าราชการ หรือ จนท.ของรัฐ อย่างน้อย 1 คน (ระเบียบฯ ข้อ 52) โดยให้คานึงถึงเขตเลือกตั้ง
ที่จะมีสิทธิเลือกตั้งประกอบด้วยเพื่อให้สามารถเพิ่มชื่อลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งที่ปฏิบัติหน้าที่
(ไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้า) การประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง-สานักทะเบียน จะประมวลผลและ
พิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน 6 ชุด พิมพ์ 2 ครั้งๆ ละ 3 ชุด การแจ้งบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน บริษัท ไปรษณีย์ไทยจากัด มหาชน จะประสาน อบจ.เพื่อเสนอ
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งอีกครั้งหนีงบัตรเลือกตั้ง-กกต.จะจั ด พิ ม พ์ บั ต รเลื อ กตั้ ง แยกเป็ น ภาคๆ
ให้สีของบัตรแตกต่างกัน โดยมี 2 ขนาด ดังนี้ 1) ขนาด เอ5 จานวน 1-10 หมายเลข (ราคาฉบับ
ละ 1.25 บาท) 2) ขนาด เอ4 จานวน 1-20 หมายเลข (ราคาฉบับละ 1.55 บาท) เมื่อปิดการรับ
สมัครแล้วให้ ผอ.กต.ท้องถิ่น สั่งซื้อผ่าน ผอ.กต.จว. โดยคานวณจากจานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด
+ 5% โดยขนาดของบัตรจะพิจารณาจากจานวนผู้สมัครสูงสุดของแต่ละประเภท การรับบัตร
เลื อกตั้ ง 2 วิ ธิ คื อ เดิ นทางไปรั บเองที่ โรงพิ มพ์ หรื อ บริ ษั ท ไปรษณี ย์ ไทยจ ากั ด มหาชน
ให้ ประทั บตราบั ตรเลื อกตั้ งทุ กฉบั บก่ อนน าไปใช้ โดยขอความเห็ นชอบตราที่ จะประทั บต่ อ

๑๒

มติที่ประชุม
ปลัดจังหวัด

มติที่ประชุม

ผอ.กต.จว. ให้ ผอ.กต.ท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมายลงชื่อบนปกบัตรเลือกตั้ง และให้มี จนท.
รักษาความปลอดภัยระหว่างการเก็บรักษา. วัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้งให้พิจารณา
จัดหาตามความเหมาะสม หีบเหล็ก พลาสติก กระดาษ เป็นต้น สายรั ดหี บบั ตรเลื อกตั้ ง บริ ษั ท
ไปรษณีย์ไทย จากัด เสนอไว้เส้นละ 4 บาทคูหาลงคะแนน (มีคูหากระดาษในการเลือกตั้ง ส.ส.ปี
2562 เก็ บรั กษาไว้ ที่ อ าเภอ) อุ ปกรณ์ ประจ าหน่ ว ยเลื อกตั้ ง และวั สดุ หรั บการเลื อกตั้ งใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 อื่น (เพิ่มเติม) กกต.จัดสรรงบประมาณให้ สนง.กกต.จว.
จัดประชุมชี้แจงผู้ที่คาดว่าจะสมัคร หรือผู้สมัคร ผู้สนับสนุนผู้สมัคร ตามโครงการเลือกตั้งเชิง
สมานฉันท์ การประชุมคณะทางานรับสมัคร การจัดประชุมชี้แจงนายทะเบียนอาเภอ/ท้องถิ่น การ
ประชุมคณะอนุกรรมการและผู้ช่วยอนุกรรมการระดับอาเภอการประชุมวิทยากรอาเภอ สาหรับทา
หน้าที่อบรม จพง.ปน. การประชุมเจ้าหน้าที่รวมคะแนนระดับอาเภอ และระดับจังหวัด
รับทราบ
(3) การดาเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
นายกรั ฐมนตรีได้มีคาสั่งที่ 242/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 แต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ทาหน้าที่กากับ ติดตาม ช่วยเหลือเยียวยา และขับเคลื่อน
การแก้ ไขปั ญหาในระดั บพื้ นที่ โดยเริ่ มจากปั ญหาที่ เป็ นความเดื อดร้ อนเร่ งด่ วนเพื่ อให้ เกิ ด
ผลสั มฤทธิ์ อย่ างเป็ นรู ปธรรมและรวดเร็ วทั นเหตุ การณ์ และจั งหวั ดมุ กดาหารได้ มี ค าสั่ ง
ที่ 3469/2563 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
ระดับจังหวัด เพื่อบูรณาการการทางานร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่ กาหนดแนวทาง แผนงาน
ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนหรือความจาเป็นเร่งด่วนของจังหวัด ตลอดจน
เสริมสร้างศักยภาพการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดมุกดาหารพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การ
ดาเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในประเด็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความ
จาเป็นเร่งด่วนของประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ท่านสารวจกลุ่มเป้าหมายและ
ประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามแบบที่กาหนดแล้วรายงานให้จังหวัดทราบ ทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : director-fairness@hotmail.com ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
เพื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเสนอให้คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับจังหวัด พิจารณา
กาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ต่อไป โดยจังหวัดมุกดาหารได้แจ้งหนังสือไปยังส่วน
ราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
รับทราบ
๓.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
- ไม่มี

๑๓

คลังจังหวัด

๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)
(1) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร ประจา เดือนกันยายน 2563
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
เศรษฐกิ จ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ปี 2563 คาดว่ า จะหดตั ว ที่ ร้ อ ยละ 2.22
และแนวโน้มปี 2564 คาดว่าจะขยายตัว 2.14”สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ได้ประเมินภาวะ
เศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารปี 2563 คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มหดตัวในอัตราร้อยละ 2.22 (โดยมี
ช่ ว ง ค า ด ก า ร ณ์ ที่ ร้ อ ย ล ะ ( - 5 . 2 3 ) - ( - 0 . 7 9 ) ) ซึ่ ง สู ง ก ว่ า ที่ ค า ด ก า ร ณ์ ไ ว้
ณ เดือนมิถุนายน 2563 ที่คาดว่าจะหดตัวร้อยละ 8.19) ซึ่งหดตัวต่อจากปีก่อนหน้าที่หดตัวร้อย
ละ 4.58 เนื่ องจากได้ รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2548 ทาให้ได้รับผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตและการประกอบ
กิจการต่าง ๆ โดยช่วงต้นปีแรกที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยได้รับผลกระทบ
จากการปิดประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เนื่องจากภาคการค้าและภาค
บริการต้องอาศัยการท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ซึ่งภาครัฐได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อมา
แก้ ไขปั ญหาทั้ งด้ านสาธารณสุ ขและด้ านเศรษฐกิ จควบคู่ กั น จั งหวั ดมุ กดาหารเป็ นจั งหวั ด
ติดชายแดนได้รับผลกระทบจากการปิดด่านพรมแดนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ทาให้กระทบต่อเศรษฐกิจเป็นรายภาค ดังนี้ ด้านการผลิต (Supply side) คาดว่าจะหดตัวร้อยละ
3.23 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ (-6.92) – (-1.79)) หดตัวจากปีก่อนหน้าที่หดตัวร้อยละ
3.37 โดยเป็นผลจากภาคบริการ คาดว่าจะหดตัวจากปีก่อน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวและกิจกรรม
ที่ เกี่ ยวกั บการท่ องเที่ ยว เนื่ องจากได้ รั บผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคโควิ ด 19
ซึ่งมีมาตรการปิดเมือง (Lock down) ทาให้ไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้สะดวกในช่วงเดือน
เมษายน – มิถุนายน 2563 อย่างไรก็ตามยังมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ ทาให้มีเม็ด
เงินหมุนเวียนในจังหวัดเพิ่มขึ้น เช่น มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 สาหรับผู้
ที่ผ่านเงื่อนไขรายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น เราเที่ยว
ด้วยกัน เที่ยวปันสุข เป็นต้น ประกอบกับมีการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่าแก่ภาคธุรกิจ การช่วยเหลือ
เกษตรกร จะช่วยพยุงเศรษฐกิจให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ สาหรับภาคเกษตรกรรม คาดว่าจะหดตัว
จากปีก่อน เนื่องจากปริมาณสินค้าเกษตรหลักมีแนวโน้มลดลง ได้แก่ อ้อยโรงงาน สาเหตุจากราคา
ในปีก่อนที่ไม่จูงใจประกอบกับต้นทุนในการเก็บเกี่ยวที่เพิ่มขึ้น ทาให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชอื่น
ทดแทน ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรม คาดว่าจะขยายตัวจากจานวนทุนจดทะเบียนของอุตสาหกรรม
เนื่องจากโรงงานน้าตาลมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีการจดทะเบียนเพิ่มขึ้น 1,659 ล้านบาท
และในปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.45 ตามการขยายตัวของภาคบริการและการบริโภค
ภาคเอกชนที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นด้านการใช้จ่าย (Demand side) คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ
5.73 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ (4.15-7.14)) ขยายตัวจากปีก่อนหน้าที่หดตัวร้อยละ 1.28
โดยมาจากการค้าชายแดน คาดว่าจะขยายตัวจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากมูลค่าการค้าที่เพิ่มขึ้น โดย
มูลค่าการค้าชายแดนผ่านด่านศุลกากรมุกดาหารใน 7 เดือนแรกมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น แม้จะอยู่ใน
สถานการณ์โควิด 19 เนื่องจากเป็นเส้นทาง EWEC ซึ่งเชื่อมโยงถึงเวียดนามและจีนตอนใต้ โดย
สินค้าที่มีการส่งออกสูงและติดอันดับ 1 ใน 10 ของสินค้าส่งออกที่สาคัญ ได้แก่ การส่งออกโคเนื้อ
และสุ ก ร นอกเหนื อ จากการส่ ง ออกสิ น ค้ า ประเภทอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ มี ก ารน าเข้ า ส่ ง มา
และออกเป็นอันดับต้นๆ ของด่านศุลกากรมุกดาหาร เนื่องจากเวียดนามและจีนมีความต้องการ
นาเข้าสุกร ที่มีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โคเนื้อมีชีวิตมีความต้องการนาเข้าสูง
ส่งผลให้ราคา โดยเฉพาะโคเนื้อและสุกรในประเทศไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น เกษตรกรสามารถขาย
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ได้ราคาดีขึ้น สาหรับการใช้จ่ายภาครัฐ คาดว่าจะชะลอตัวจากปีก่อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
ความล่าช้าของการประกาศใช้ พรบ.รายจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ อย่างไรก็ตามรัฐบาลมีมาตรการต่าง ๆ
เพื่อพยุงเศรษฐกิจให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ การลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะชะลอตัวเมื่อเทียบกับ
ปี ที่ผ่ านมา เนื่ องจากนักลงทุ นรอดูทิ ศทางของเศรษฐกิจและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
หน่วยงานภาครัฐ ในขณะที่ การบริโภคภาคเอกชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด 19 และมีการปิดจุดผ่านแดนระหว่างประเทศทุกแห่งตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้น
ไป ไม่ให้มีการเดินทางเข้าออก ทาให้ผู้บริโภคจากแขวงสะหวันเขตที่ปกติมาซื้อสินค้าในจังหวัด
มุกดาหาร ไม่สามารถข้ามมาได้ กระทบต่อการค้าและบริการในจังหวัด ประกอบกับผู้บริโภคมีการ
ลดการใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นลง โดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือยต่าง ๆ รวมถึงสินค้าคงทน เช่น รถยนต์
รถจักรยานยนต์ สอดคล้องกับยอดจดทะเบียนรถทุกชนิดมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้การบริโภคหด
ตัว อย่างไรก็ตามภาครัฐได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน ทาให้มีเม็ดเงิน
หมุนเวียนในจังหวัดและเป็นการพยุงเศรษฐกิจให้เดินต่อไปได้ สาหรับปี 2564 คาดว่าจะชะลอตัว
ลงร้ อยละ 3.47 ส าหรั บเสถี ยรภาพเศรษฐกิ จจั งหวัดมุ กดาหาร อัตราเงินเฟ้อทั่วไปจั งหวั ด
มุกดาหาร ในปี 2563 คาดว่าจะลดลงร้อยละ 0.35 (ลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ ณ เดือนมิถุนายน
2563 ที่คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 0.80) ลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ 1.43 โดยมีสาเหตุจากราคา
น้ามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยปรับลดลงตามราคาน้ามันในตลาดโลก และบางส่วนมาสถานการณ์แพร่
ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลต่อกาลังซื้อของประชาชนที่ลดลง ผู้ผลิต ผู้จาหน่ายทาการลดลง
ราคาสินค้าเพื่อจูงใจผู้บริโภคในการจับจ่ายใช้สอย การจ้างงานในจังหวัดมุกดาหาร ในปี 2563
คาดว่ามีการจ้างงานจานวน 192,090 คน หรือลดลงจากปีก่อน จานวน 1,269 คน (ต่ากว่าที่
คาดการณ์ไว้ ณ เดือนมิถุนายน 2563 จานวน 187,662 คน) เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทาให้มีการจ้างงานในภาคการค้าและบริการลดลง โดยเฉพาะ
ภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19
เช่น การปิดประเทศ ปิดเมือง และสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค เป็นสาคัญ และในปี 2564
คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.63 สาหรับเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารปี 2564 คาดว่าจะ
ขยายตัวร้อยละ 2.14 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.17 - 2.73) ขยายตัวจากปีก่อนที่คาดว่า
จะหดตัวร้อยละ -2.22 จากด้านการใช้จ่าย (Demand side) คาดว่าจะขยายตัวจากการใช้จ่าย
ภาครัฐ เนื่องจากต้องเร่งฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด 19 เพื่อให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น การลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะ
ขยายตัวจากสินเชื่อเพื่อการลงทุนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยมีการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงและคงไว้ที่ร้อยละ 0.5 ต่อปี เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพ
คล่องให้กับระบบเศรษฐกิจพยุงเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวหลังการคลายล็อกดาวน์ สาหรับด้านการผลิต
(Supply side) คาดว่าจะขยายตัวจากการบริโภคภาคเอกชนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการภาคบริการ
งบประมาณคาดว่าจะขยายตัวจากปัจจัยจากการขยายตัวของการใช้จ่ายภาครัฐ ที่คาดว่ารัฐบาล
จะกาหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ประกอบกับภาคการค้าชายแดนคาดว่าจะขยายตัวจาก
การผ่อนปรนมาตรการการนาเข้าส่งออกให้มีความคล่องตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ภาคอุตสาหกรรม
คาดว่าจะมีการขยายกาลังการผลิตเพิ่มขึ้นส่งผลให้ภาพรวมของเศรษฐกิจ ปี 2564 ขยายตัว
ตามมา
รับทราบ
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(2) สถานการณ์ ก ารเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา
(COVID-19) จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2563 มีผู้ป่วย
สะสม 3,736 คน รั กษาหายแล้ ว 3,530 คน เสียชีวิต 59 ราย มีผู้ป่ว ยรายใหม่ 5 ราย
(เป็น ผู้เข้าพักใน State Quarantine) สถานการณ์โรค COVID-19 จังหวัดมุกดาหาร มีเฝ้ า
ระวังและตรวจเชื้อผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 1,355 ราย พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19
จานวน 4 ราย รายแรกพบวันที่ 24 มีนาคม 2563 รายล่าสุดพบ วันที่ 26 มีนาคม 2563
(ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ เป็นเวลา 213 วัน) เป็นเพศชาย 3 ราย เพศหญิง 1 ราย เป็นบุคลากร
ทางการแพทย์ 2 ราย มีสถานที่กักกัน Local Quarantine (LQ) จานวน 8 แห่ง รองรับจริงได้
ขณะนี้ 150 เตียง โดยผู้เข้าพักส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้เดินทางมาจาก สปป.ลาว จานวน 288 ราย
รองลงมาเป็นกลุ่มผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงในประเทศเข้ามาในจังหวัดมุกดาหาร จานวน 95 คน
และเป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เดินทางมาจากจังหวัดต่างๆ (เพื่อข้ามไปสะหวันนะเขต) จานวน 58
ราย ทุกรายกักตัวครบ 14 วัน และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อโควิด-19 มีผู้เดินทาง
มาจาก State Quarantine (SQ) เข้ามาจังหวัดมุกดาหาร จานวน 66 ราย ทุกรายอาการปกติ
มีผู้ป่วยส่งต่อจากสะหวันนะเขตเข้ารับการรักษาที่ รพ.มุกดาหาร จานวน 4 ราย (ฟอกไต
มะเร็งเม็ดเลือดขาวโรคหลอดเลือดสมอง และอุบัติเหตุ ที่ รพ.มุกอินเตอร์ฯ จานวน 1 ราย
(คลอด) และส่งศพกลับสะหวันนะเขต 2 ราย ทุกรายตรวจเชื้อโควิด -19 ไม่พบเชื้อ จังหวัด
มุกดาหารมีการเตรียมความพร้อมรับการระบาดระลอก 2 มีการเตรียมสถานที่ ALQ เพื่อ
รองรับผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในจังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง (โรงแรมเดอะมุกลากูน)
อยู่ระหว่างการทา MOU กับโรงพยาบาลคู่สัญญา 1 แห่ง (รพ.มุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล
ซึ่งผ่านการรับรองเป็นโรงพยาบาล AHQ เรียบร้อยแล้ว มีการเตรียมฝึกซ้อมแผนในระดับ
จังหวัด ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร และทุกอาเภอจะมี
การซ้ อ มแผนในเดื อ นพฤศจิ ก ายน เพื่ อ ทบทวน SOP และ Flow chart เมื่ อ พบผู้ ป่ ว ย
ทบทวนบทบาทหน้าที่แต่ละภาคส่วนในส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมรองรับการระบาด
ระลอก 2 ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี ก ารพั ฒ นาห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารตรวจเชื้ อ โควิ ด -19
ที่โ รงพยาบาลมุก ดาหาร ซึ่ งจะสามารถเปิด ให้ บริ การได้ใ นต้ นเดือ นพฤศจิก ายน 2563
สามารถตรวจได้ 30-40 ตัวอย่าง/วัน ด้านการเฝ้าระวังการระบาดในแรงงานพม่าที่ทางาน
ในจังหวัดมุกดาหาร ข้อมูลเบื้องต้น จานวน 52 ราย โดยได้มีการออกสุ่มตรวจคัดกรองและ
ให้คาแนะนาในพื้นที่อาเภอเมืองมุกดาหาร โดยปกครองจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดมุกดาหาร จัดทาทะเบียนและวางแผนการเก็บสิ่งส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ (รอแนวทางการเก็บและค่าใช้จ่ายจากกรมควบคุมโรค) การมีส่วนร่วมขอ
ง่ว นราชการในหน่ ว ยงาน (โดยเน้นแนวทางการปฏิบัติ ของส่ ว นราชการ/หน่ว ยงาน เพื่ อ
ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ) ขอให้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่ว มฝึกซ้อมแผนรับการระบาด
ระลอก 2 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร ขอความร่วมมือใน
การเฝ้าระวังผู้ เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยงในประเทศไทยที่ติดชายแดนพม่า เข้ามาในพื้นที่
จังหวัดมุกดาหาร ให้เฝ้าระวังอาการ PUI หากพบให้รายงานกานัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และ
บุคลากรสาธารณสุ ข หรือแจ้งที่ส าวยด่ว นศูนย์ดารงธรรม โทร.1567 หน่ว ยงานที่จัด
ประชุม สัมมนา หรือมีการรวมคนจานวนมาก ให้ดาเนินการคัดกรองผู้เข้าร่วมทุกราย และ
สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าการสื่อสารประชาสัมพันธ์ รณรงค์การปฏิบัติตัวตาม
แนวทาง New Normal หรือ Social Distancing
รับทราบ
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(3) สถานการณ์โรคไข้เลือดออกและแนวทางการดาเนินงานเฝ้าระวังและป้องกัน
ควบคุ ม การระบาดของโรคไข้ เ ลื อ ดออก จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ปี 2563 (ส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในปี 2563 ระดับประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 20
ตุลาคม 2563 (สัปดาห์ที่ 41) มีผู้ป่วยสะสม จานวน 63,843 ราย (อัตราป่วย 96.29 ต่อแสน
ประชากร) ผู้ป่วยเสียชีวิต จานวน 45 ราย ส่วนมากพบในกลุ่มอายุ ๕-๑๔ ปี เขตสุขภาพที่ ๑๐ ยัง
ไม่ พบผู้ เสี ยชี วิ ต พบอั ตราป่ วยสู งสุ ดที่ จั งหวั ดอุ บลราชธานี รองลงมาคื อจั งหวั ดมุ กดาหาร
สถานการณ์โรค จังหวัดมุกดาหาร พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 ตุลาคม
2563 มีผู้ป่วยสะสมจานวน 459 ราย (อัตราป่วย 131.34 ต่อแสนประชากร) ยังไม่มีผู้เสียชีวิต
พบอั ตราป่ วย สู งสุ ดที่ อาเภอเมืองมุ กดาหาร จ านวน ๒57 ราย (อั ตราป่ วย 208.44 ต่อแสน
ประชากร) รองลงมาได้แก่อาเภอคาชะอี จานวน 66 ราย (อัตราป่วย 138.75 ต่อแสนประชากร)
และต่าสุดที่อาเภอหนองสูง จานวน 10 ราย (อัตราป่วย 44.99 ต่อแสนประชากร) ส่วนใหญ่พบใน
กลุ่มอายุ 5-14 ปี พบผู้ป่วยในทุกอาเภอ 42 ตาบล 162 หมู่บ้าน อยู่ระหว่างการควบคุมโรค
(Active จ านวน 7 ต าบล 10 หมู่ บ้ า น การควบคุ ม โรค จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เน้ น มาตร
การควบคุมโรคตามแนวทาง ออกสอบสวนโรคภายใน ๓ ชั่วโมงแรก มีการประชาคมหมู่บ้าน
พ่นเคมีในรัศมี ๑๐๐ เมตร รณรงค์ทาความสะอาดกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลายภายใน ๒
วัน ควบคุมต้องไม่พบลูกน้ายุงลาย (HI=๐) พ่นเคมีครบทุกหลังคาเรือนในวันที่ ๗ ของการ
ควบคุมโรค และควบคุมโรคต่อเนื่อง ๒๘ วัน ในเดือนสิงหาคม สานักงานสาธารสุขจังหวัด
มุกดาหารมีนโยบายให้ทุกหมู่บ้านทาประชาคมหมู่บ้าน เพื่อให้ทุกภาคส่วนและประชาชนทุก
หลังคาเรือนมีส่วนร่วมในการควบคุม การมีส่วนร่วมของ่วนราชการในหน่วยงาน (โดยเน้นแนว
ทางการปฏิบัติของส่วนราชการ/หน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ) กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นาชุมชน จัดประชาคม รณรงค์ จัดกิจกรรมจิตอาสาในหมู่บ้าน วัด โรงเรียน และหัวหน้าส่วน
ราชการ สนับสนุนการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทั้งในที่ทางานและที่บ้านอย่างต่อเนื่อง
รับทราบ
(4) รายงานผลการดาเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทาความดี เพื่อชาติ ศาสน์
กษั ตริ ย์ (การบริ การผู้ ป่ วยในเรื อนจาจั งหวั ดมุกดาหาร) (ส านั กงานสาธารณสุ ขจังหวั ด
มุกดาหาร)
กระทรวงสาธารณสุข สนองพระบรมราชโองการและพระราชดาริ โดยได้พัฒนา
รูปแบบการจัดบริการสาธารณสุขสาหรับผู้ต้องขังในเรือนจา เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึง
บริ การสาธารณสุ ขขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ ครอบคลุ มทั้งการส่ งเสริมสุ ขภาพ การป้องกัน
ควบคุ ม โรค การรั ก ษาพยาบาล การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพและการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า น
สาธารณสุ ข และเข้า ถึงสิ ทธิห ลั กประกันสุ ขภาพ ได้ เตรี ยมจัด ทาหลั กสู ต รอาสาสมั ครใน
เรือนจา คัดเลือกผู้ที่มีความประพฤติดี เข้ารับการอบรม ดูแลสุขภาพพี่น้องผู้ต้องขังเบื้องต้น
ได้ผลการดาเนินงานปี ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกกรมการดาเนิ นงานฯ จัดทาแผนบูรณาการด้าน
สุขภาพ และแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนบูรณาการด้าน
สุขภาพฯ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการสุขภาพ โดยมี รพ.มุกดาหาร เป็นแม่ข่าย และมีการ
จั ด บริ ก ารสาธารณสุ ข ที่ จ าเป็ น ขั้ น พื้ น ฐาน ที่ ผู้ ต้ อ งขั ง ควรได้ รั บ ๖ ด้ า น คื อ ด้ า นการ
รักษาพยาบาล ๑.๑ บริการตรวจรักษาตามเวชปฏิบัติ โดยแพทย์ : เดือนละ ๑ ครั้ง1.2
ตรวจรักษาทั่วไปโดยพยาบาลเรือนจา : 50 คน/วัน 1.3 Consult แพทย์ทางโทรศัพท์/ Line
/ Telemedicine 24 ชั่วโมง ๑.4 จิตแพทย์ออกตรวจ ให้คาปรึกษาและจิตบาบัด : เดือนละ
๑ ครั้ง 1.5 บริ การทันตกรรม 4 ครั้ง/ปี (กลุ่ มงานทันตกรรม รพ.มุกดาหาร ช่วงระบาด
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COVID-19 ง ด ใ ห้ บ ริ ก า ร ) 1.6 บั นทึ กข้ อมู ลผู้ ต้ องขั งป่ วยในโปรแกรม Hos xp
(ติดตั้ง Internet เข้าในส่วน Transition zone และลง JHCIS ฐานข้อมูลแล้ว) ๒. ด้านบริการ
พื้นฐานทางส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ๒.๑ มีระบบส่งตัวหญิงตั้งครรภ์และเด็กไปรับ
บริการที่โรงพยาบาลมุกดาหาร๒.๒ หญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์ตามเกณฑ์ เด็กได้รับ
วัคซีนและตรวจพัฒนาการตามโปรแกรม ๒.๓ ผู้ต้องขังหญิง ได้ตรวจ pap smear 60 ราย
(พ.ย.62) 2.4 คัดกรองวัณโรค 1,678 ราย/CXR 1,678 ราย/ส่ง AFB 67 ราย/PCR 19
ราย (28%)/ป่วยรวม 24 ราย2.5 คัดกรอง HIV 300 คน พบผลบวก 2 คน / คัดกรอง
HBV 100 คน พบผลบวก 4 คน /คัดกรอง HCV 100 คน พบผลบวก 3 คน 2.6 ได้รับ
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 1,343 โด๊ช ฉีดให้กับผู้ต้องขังและเจ้า หน้าที่ 1,343 โด๊ช 2.7 ผู้ต้องขัง
ได้รับการฉีดวัคซีน (MR) 1,192 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 (ของจานวนผู้ต้องขังทั้งหมด อายุระหว่าง
20-40 ปี) 2.8 เจ้าหน้าทีไ่ ด้รับการฉีดวัคซีน (MR) 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.92 (ของ จนท.
อายุระหว่าง 20-40 ปี) 26 คน 2.9 ผลการตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้าดื่มทั้ง 7 ตัวอย่าง
(5จุ ด ) ไม่ พ บการปนเปื้ อ น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 100 ๓. ด้ า นงานส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพจิ ต และ
ยาเสพติด : คัดกรองด้วยแบบประเมินภาวะสุขภาพจิตผู้ต้องขัง (PMHQ-Thai) / บริการคัด
กรองความเสี่ยงจากการสูบ บุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด จานวน 1,610
ราย ๔. ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ : มี อสรจ. ผ่านการอบรม 80 คน (อบรม 2 รุ่นๆละ 40 คน)
๕. ด้านการส่งต่อเพื่อการรักษา : มีระบบบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อเตรียมส่งต่อ
ผู้ต้องขังป่วยไปรับบริการนอกเรือนจา ในกรณีฉุกเฉิน , มีระบบ Consult / Telemedicine
=> Fast track, Emergency 1669 ไม่ฉุกเฉิน consult FM PCC เมือง (นพ.นารท)/ Refer
OPD รั ก ษาฉุก เฉิ น 20 ราย , รั ก ษาผู้ ป่ ว ยนอก 73 ราย และ รั ก ษาผู้ ป่ ว ยใน ๑3 ราย
๖. ด้านการตรวจสอบสิทธิ์ : มีระบบการลงทะเบียนสิทธิการรักษาพยาบาล ให้คาปรึกษา
เกี่ยวกับเรื่องการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขัง การย้ายสิทธิ เปลี่ยนสิทธิการรักษาพยาบาล
ผลงานการขึ้นทะเบียนสิทธิ สิทธิ์ UC 1,631 ราย (98.31%) สิทธิ์ต่างด้าว 160 คน (ลาว
152 คน/ ตุรกี 7 คน/ แคนนาดา 1 คน) ทาการขึ้นสิทธิ์ให้ผู้ต้องขังใหม่ทุกราย
รับทราบ

(5) การจัดงานกฐินน้าบูชาพญานาค (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
แทน วัฒนธรรมฯ
จั งหวัดมุ กดาหาร โดยส านักงานวัฒ นธรรมจั งหวัดมุ กดาหารร่ว มกั บสมาคม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร ส่วนราชการ หน่วยงานสถานศึกษาและประชาชนใน
จังหวัดมุกดาหาร กาหนดจัดงานกฐินน้าบูชาพญานาค ภายใต้โครงการพัฒนาการตลาด กิจกรรม
และประชาสั มพั นธ์ด้ านการท่องเที่ ยว กี ฬา และนั นทนาการจังหวั ดมุกดาหารสู่ ความยั่งยื น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน และยกระดับงานประเพณีกฐินน้าบูชา
พญานาค สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมริมฝั่งลุ่มแม่น้าโขง โดยกาหนดจัดงานกฐินน้าบูชาพญานาค
ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2563 วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม ๒๕๖๓ จัดกิจกรรมแห่เครื่อง
บวงสรวงบูชาพญานาคและกิจกรรมจุดเทียนขึ้นภูมโนรมย์ ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ วัน
ศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมทอดกฐินน้าบูชาพญานาค ณ วัดแจ้ง และแม่น้าโขงบริเวณท่า
ทรายอัญเชิญสถิต ชุมชนนาโปใหญ่ อาเภอเมืองมุกดาหาร
มติที่ประชุม
รับทราบ

๑๘
(6) โครงการ “เดิ น ด้ ว ยกั น น าพาสั น ติ ” เส้ น ทางที่ ๑ ณ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
(สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
แทน วัฒนธรรมฯ
ด้วยคณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลก โดยพระสุธรรม ฐิตธัมโม ร่วมกับผู้นาของ ๔ ศาสนา
ในประเทศไทย ได้ แก่ คริ สต์ อิ สลาม ฮิ นดู และซิ กข์ ก าหนดจั ดโครงการ “เดิ นด้ วยกั น
นาพาสันติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งสันติสุขให้คนไทยทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย พัฒนาสังคมให้
เป็นสังคมที่มีความปรองดอง สมานฉันท์ เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน ประชาชนคนไทยตระหนักถึงหลัก
คาสอนในการทาดี ตามแนวทางศาสนาของตนเองที่นับถือ สร้างมิตรภาพอันดีงามและความเป็น
น้ าหนึ่ งเดี ยวกัน ซึ่ งแบ่ งออกเป็ น ๒ เส้ นทาง ดั งนี้ เส้ นทางที่ ๑ จุ ดเริ่ มต้ นทิ ศตะวั นตกสุ ด
ที่ด่านชายแดนแม่สอด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปทิศตะวันออกสุด ที่ด่านชายแดนมุกดาหาร
ระยะทาง 800 กิโลเมตร และเส้นทางที่ ๒ จุดเริ่มต้นทิศใต้สุด ด่านชายแดนเบตง จังหวัดยะลา
ไปเหนือสุดที่ด่านชายแดนเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 3,200 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้ง
๒ เส้นทางทั้งสิ้น 4,000 กิโลเมตร ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน 2563 โดยกาหนด
ถึงจังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน 2563 ดังกาหนดการ
วันที่ เดือน พ.ศ.
เวลา
รายละเอียด/สถานที่
๓๑ ตุลาคม
๑๒.๓๐น.
คณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลกออกเดินทางจาก องค์การบริหารส่วนตาบล
2๕๖๓
ผาน้าย้อย อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

๑ พฤศจิกายน
2๕๖๓

๑๓.๐๐ น.

เลี้ยวซ้ายบ้านห้วยค้อ มุ่งหน้าไปยังบ้านโคกหินกอง ตาบลหนองสูงใต้ อาเภอ
หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

๑๔.๐๐ น.

ถึงบ้านโคกหินกอง ตาบลหนองสูงใต้ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหารพักฉัน
น้าปานะ/รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

๑๔.๓๐ น.

คณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลกเดินทางไปยังที่พักสงฆ์วนาสุ บ้านหนองนก
เขียน ตาบลร่มเกล้า อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เข้าที่พัก

๐๔.๐๐ น.

คณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลกออกเดินทางจากที่พักสงฆ์วนาสุ
บ้านหนองนกเขียน ตาบลร่มเกล้า อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ไป
ยังอาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
คณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลกถึงที่ว่าการอาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัด
มุกดาหารพักฉันภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหารเช้า

๐๖.๐๐ น.
๐๗.๓๐ น.

คณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลกออกเดินทางตามเส้นทางถนนชยางกูรไปยัง
สานักงานเทศบาลตาบลคาอาฮวน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๑๑.๐๐ น.

ถึงสานักงานเทศบาลตาบลคาอาฮวน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
พักฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร

๑๒.๐๐ น.

คณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลกออกเดินทางจากสานักงานเทศบาลตาบลคา
อาฮวน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ตามเส้นทางถนนชยางกูร
ถึงสี่แยกชลประทาน เลี้ยวขวาไปยังวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ตาบล
นาสีนวน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๑๙
๑๓.๐๐ น.

๑๖.๐๐ น.
16.30 น.

18.00 น.
๒ พฤศจิกายน
๒๕๖๓

๐๖.๐๐ น.
๐๗.๐๐ น.
๐๘.๓๐ น.

๑๐.๐๐ น.
๑๑.๐๐ น.
๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น.

คณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลกถึงหน้าวัดวัดรอยพระพุทธบาท
ภูมโนรมย์ ตาบลนาสีนวน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เลี้ยวซ้าย
ผ่านหอแก้วมุกดาหาร ไปยังวัดศรีบุญเรือง ตาบลศรีบุญเรือง อาเภอเมือง
มุกดาหารจังหวัดมุกดาหาร
คณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลก ศาสนิกชนทุกศาสนา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้
มีเกียรติพร้อมกัน ณ หอประชุมโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร อาเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เดินทางมาถึง หอประชุมโรงเรียนเซนต์ยอแซฟ
มุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
- คณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลก และผู้นาทางศาสนา ๕ ศาสนา เสวนา
หัวข้อ “ศาสนากับสันติภาพ”
คณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลก เข้าที่พัก ณ วัดศรีบุญเรือง ตาบลศรีบุญเรือง
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต บริเวณเขื่อนริมฝั่งแม่น้าโขง หน้าวัดศรีบุญเรือง
ตาบลศรีบุญเรือง อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหาร
พิ ธี ปิ ด และมอบธงสั น ติ ภ าพให้ กั บ ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานองค์ ภ าครั ฐ
ภาคเอกชน ณ ศาสนากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๑ (ห้องโถง)
- ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต้อนรับ
- พระสุธรรม ฐิตธมฺโม กล่าวความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
“เดินด้วยกัน นาพาสันติ”
-พระสุ ธ รรม ฐิ ตธ มฺ โ ม พร้ อ มคณะพระธุ ด งค์ เ พื่ อ สั น ติ ภ าพโ ลก
ผู้นาทางศาสนา ๕ ศาสนา มอบธงสันติภาพ ให้กับส่วนราชการ
-พระสุธรรม ฐิตธมฺโม มอบของที่ระลึก ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
และรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
- ถ่ายภาพร่วมกัน
คณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลก ออกเดินทางผ่านโรงเรียนเซนต์ยอแซฟ
มุกดาหาร ไปยังโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ตาบลบางทรายใหญ่ อาเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
คณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลกถึงโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ตาบลบาง
ทรายใหญ่ อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ฉันภัตตาหารเพล/
รับประทานอาหาร
คณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลกออกเดินทางไปยังสะพานมิตรภาพไทย–ลาว
แห่งที่ ๒ ตาบลบางทรายใหญ่ อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ถ่ายภาพร่วมกัน
คณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลกออกเดินทางจากสะพานมิตรภาพไทย–ลาว
แห่งที่ ๒ ตาบลบางทรายใหญ่ อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหารไปยัง
วัดนักบุญเปโตร มุกดาหาร ถนนสาราญชายโขงเหนือ อาเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร

๒๐
๐๗.๐๐ น.
๓ พฤศจิกายน
๒๕๖๓

๐๘.๓๐ น.

๑๒.๐๐ น.
๑๒.๓๐ น.
มติที่ประชุม

จัดหางานฯ

มติที่ประชุม

คณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลกออกเดินทางจากวัดนักบุญเปโตร มุกดาหาร
ถนนสาราญชายโขงเหนือ อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหารไปยัง
มัสยิดกลางมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
คณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลกออกเดินทางจากมัสยิดกลางมุกดาหาร
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ไปยังสัการสถานพระมารดา
แห่งมรณสักขี สองคอน ตาบลป่งขาม อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
คณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลกถึงสัการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี
สองคอน ตาบลป่งขาม อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ ๑. กาหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
๒. การแต่งกายชุดสุภาพ หรือชุดผ้าไทย

รับทราบ
(7) โครงการส่งเสริ มการจ้า งงานใหม่สาหรั บผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครั ฐ
และภาคเอกชน (Co-payment) (สานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร)
โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สาหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและ
ภาคเอกชน (Co-payment) ของกระทรวงแรงงาน มอบให้กรมการจัดหางานเป็นหน่วยงาน
ในการดาเนินงานตามโครงการความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร มนุษย์ในทุกมิติ ทุกช่วงวัย การให้ความช่วยเหลือนักเรียน
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ) ที่จบการศึกษา ประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2562
หรื อ พ.ศ. 2563 ที่ยัง ว่างงานได้มี งานทา และช่ว ยเหลื อนายจ้า งสถานประกอบการให้
สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลช่วยเอกชนสนับสนุนค่าจ้าง ไม่เกิน 50%
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ทั้งนี้ได้แต่งตั้งคณะทางานบริหารจัดการ
โครงการส่ งเสริ มการจ้างงานใหม่ส าหรับผู้ จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน
(Co-payment) และได้จัดประชุมชี้แจงคณะทางานฯแล้ว เมื่อวันที่ 2๗ ตุลาคม 2563
ผลการด าเนิ น งาน ส านั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ได้ อ อกพบนายจ้ า ง สถาน
ประกอบการจ านวน 168 แห่ ง นายจ้ า งแจ้ ง ต าแหน่ ง งาน เข้ า ร่ ว มโครงการ จ านวน
32 อัตรา เพื่อเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ (Co-payment) ตลอดจนได้สร้างการรับรู้ผ่าน
สื่อประชาสัมพันธ์ทุกแขนง สื่อโซเชี่ยล สถานีวิทยุทุกแห่ง เฟสบุ๊ค ไลน์ เว็บไซต์สานักจัดหา
งานจังหวัดมุกดาหาร และพบนายจ้าง/สถานประกอบการทุกแห่งการมีส่วนร่วมของส่ว น
ราชการ/หน่วยงาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นายจ้าง สถานประกอบการ (โดยเน้นแนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการ/หน่วยงาน
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ)
รับทราบ

๒๑
๓.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
ประธาน
(1) สรุปมติคณะรัฐมนตรีประจาเดือนตุลาคม 2563 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(2) ผลการด าเนิ น งานธนาคารขยะรี ไ ซเคิ ล ศาลากลางจั ง หวั ด มุ ก ดาหารประจ า
เดื อ นกั น ยายน2563 (ส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด
มุกดาหาร)
(3) สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ข้อมูลเดือนกันยายน 2563 (สานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
(4) จุลสารสานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 9/2563 (สานักงานคลัง
จังหวัดมุกดาหาร)
(5) ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดมุกดาหารประจาเดือนกันยายน 2563 (สานักงานพาณิชย์
จังหวัดมุกดาหาร)
(6) ขอความร่ว มมือกระทรวงมหาดไทยแจ้งหน่วยงานในสั งกัดดาเนินการส่งข้อมูล
เงินสมทบ จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) (สานักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร)
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
ประธาน
มติที่ประชุม

เรื่องเพื่อพิจารณา
ในการประชุ มกรมการจั ง หวัด ฯ ครั้ ง ต่ อ ไปขอให้ น าวาระเรื่ องการดาเนิ น งานการ
ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร) บรรจุเป็นเรื่องเพื่อพิจารณา
เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
5.1 ปฏิทินงานสาคัญ ประจาเดือนพฤศจิกายน 2563
ที่
วัน/เดือน/ปี
ชื่องาน
สถานที่
หน่วยงาน
1 วันพฤหัสบดีที่ 26 - ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โรงเรียนบ้านแวง ตาบลหนองสูงใต้ สานักงาน
พฤศจิกายน 2563 พื้นทีอ่ าเภอหนองสูง
อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร สาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร

มติที่ประชุม

รับทราบ
5.2 กาหนดการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 11/๒๕63 วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา ๐8.3๐ น.
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 12.00 น.

ลงชื่อ
(นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จดรายงานการประชุม

ลงชื่อ
(นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร)
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๒๒

