ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564
รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายวีระชัย นาคมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
4. นายบุญเรือง เมฆฉิม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
5. นายเอกราช มณีกรรณ์
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
6. นางสาวอสิตรา รัตตะมณี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
7. พันตารวจโทนิเวศ เด่นนินนาท อัยการจังหวัดมุกดาหาร
8. พ.ต.อ.สินชัย นิ่มปุญญกาพงษ์ แทน ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
9. นางวันวิภา แพงแก้ว
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
1. นายประวิตร ศรีบุญรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
6. นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
7. นายชานาญ ศรีพารา
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
8. นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
9. นายปรีชา เจริญทรง
คลังจังหวัดมุกดาหาร
10. นายอิทธิ เทพมังกร
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
11. นายพรชัย พุดซ้อน
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
12. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
นายอาเภอคาชะอี
13. นายสมศักดิ์ บุญจันทร์
นายอาเภอหว้านใหญ่
14. นายวีระ เจริญพิทักษ์พงษ์
นายอาเภอดอนตาล
15. นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
16. นายชาคริต ชุมจันทร์
นายอาเภอดงหลวง
17. นายปิติณัฐ นิธิศธานี
นายอาเภอหนองสูง
18. นางศรัญญา ศรพรม
แทน ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขามุกดาหาร
19. นายปิยะ นันถนอม
แทน ผู้จัดการสานักงานจัดการนาเสียสาขามุกดาหาร
20. นางสาวเกษม ปัททุม
แทน หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
21. นายณรงค์ โล่คา
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่ประถมศึกษามุกดาหาร
22. นางสาวสร้อย สกุลเด็น
ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยฯ
23. นายมงคล ดัชนี
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงจังหวัดมุกดาหาร
24. นางวรรณา บุดดีสิงห์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
25. พ.ท.ธัญวพิสิทธิ์ จิรากฤติภาสกุล แทน รอง ผอ.รมน.จว.มห (ท.)
26. นายอิทธิพล อนุชน
แทน หัวหน้าศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร
27. นางสุวรรณี ตังปณิธานนท์
นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
28. นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์
รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
29. นางโชติพัชญ์ เดชารุจีรวัษย์
ผจก. ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดมุกดาหาร
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ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ facebook live
1. นายชญานนท์ พยาเวช
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
2. นายปิติพัฒน์ สุธีรัตน์วัฒนา
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
3. นายบุญตา ศิริจันทร์
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
4. นางสุณี ศศลักษณ์กุล
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
5. นายวีรเดช พลสวัสดิ์
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
6. นายวิโรจน์ จันทรสุนทรภาส
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
7. นางพิมพ์พิศา ศรีธรรมมา
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝมมือแรงงานมุกดาหาร
8. นายวัชรินทร์ คงแก้ว
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
9. นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
10. นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ
ธนารักษ์พืนที่มุกดาหาร
11. ว่าที่ ร.ต.จักรี สิรินุสรณ์
สรรพสามิตพืนที่มุกดาหาร
12. นายธนา วาริยศ
สรรพากรพืนที่มุกดาหาร
13. นายวิรัตน์ ศรีมงคล
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
14. นายสมพงษ์ แสนสวาท
ผู้อานวยการสถานพินิจจังหวัดมุกดาหาร
15. นายภานุมาศ ลาภา
แทน ผอ. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
16. พ.ต.อ.อุกฤษฏ์ สังฆะมณี
แทน ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร
17. พ.ต.ท.วัฒนา พลกันยา
แทน ผกก.สภ.ดอนตาล
18. พ.ต.ท.บุญหลาย ศรีอุบล
แทน ผกก.สภ.ดงหลวง
19. พ.อ.สุรัช จันทร์พวง
รอง ผอ.รมน.จว.มห. (ท.)
20. พ.ท.สกล ศรีมุกดา
แทน สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
21. นายฉัตรชัย ศรีเฉลา
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
22. นางวิไล ยูฮันเซ่น
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
23. นายวิบูลย์ บุตตะพรม
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
24. นายพิภพ เพียวิเศษ
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
25. นางวิไล ยูฮันเซ่น
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
26. นางสาวพิมพ์ประไพ พูลทรัพย์
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
27. นางสาวกุหลาบ สุนนท์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
28. นางสาวเยาวลักษณ์ ทองทวี
ผู้อานวยการศูนย์ปเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
29. นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
30. นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
31. นางสาวปวีณา ผิวขา
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดมุกดาหาร
32. นางสาวฐิติรัตน์ แสนสุข
หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
33. นายชาคริต นาควิเชียร
หัวหน้าด่านป่าไม้มุกดาหาร
34. นายสุรสิทธิ์ ธีรธนวัฒน์
แทน ผอ.โครงการชลประทานจังหวัดมุกดาหาร
35. นางนิรภา เวียงนนท์
แทน สถิติจังหวัดมุกดาหาร
36. นายกิติพงษ์ ชลิทธิกุล
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
37. นายเสกสันต์ ไชยบูลย์
ผู้อานวยการอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
38. นางธงชัย โสดา
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
39. นางสาวณธภัค ไชยสินภัทร
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
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40. นายฉันทะ สีแก่
41. นายภัทร ภัทรกุลบดินทร์
42. นายวิชา อาญาเมือง
43. นายทศพล สุวรรณไตรย์
44. นางพัชรพร สุวรรณไตรย์
45. นางสุพัตรา ไพฑูรย์
46. นางวัชราภรณ์ สิงห์แก้ว
47. นางสุพรรษา สิงห์ทองทัด
48. นายศศิพงษา จันทรสาขา
49. นางสาวณิราวรรณ ปัญสุทธิ์
50. นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขขี
51. นางลักขณา บุญนา
52. นางสมจิตร นาค้าง
53. นายกานต์ สุวรรณพันธ์
54. นายวีระเกียติ วายุทัศน์
55. นายอนุชิต ชนะวัฒน์ปัญญา
56. นางสาววัลย์ลิกา สรรเสริญชูโชติ
57. นางสาวเสาวนีย์ บุพบุญ
58. นางมยุรี อึงตระกูล
59. นางณัฐพัชร์ เดชอาภาพันธุ์
60. นายสมจิตร พิลารัตน์
61. นายอรมวิทย์ อ่อนจันทร์อม

ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการ คปภ.จ.มห
แทน ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าด่านตรวจประมงมุกดาหาร

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
2. ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
3. ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
4. ผบ.นพค. 24
5. ผกก.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
6. หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
7. ผู้อานวยการสานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
8. ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
9. พิสูจน์หลักฐานจังหวัดมุกดาหาร
10. ผู้อานวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร
11. หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 10.2
12. ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดมุกดาหาร
13. ผู้อานวยการการเลือกตังประจาจังหวัดมุกดาหาร
14. ผอ.สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดมุกดาหาร
15. ผกก.อก.ภ.จว.มห.
16. ผกก สภ.คาชะอี
17. ผกก.สภ.นิคมคาสร้อย
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18. ผกก.สภ.หนองสูง
19. ผกก สภ.หว้านใหญ่
20. ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
21. ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
22. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
23. ผู้อานวยการสถานพินิจจังหวัดมุกดาหาร
24. หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
25. ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
26. ผอ.การท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
27. นายสถานีเดินรถจังหวัดมุกดาหาร
28. ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
29. ผอ.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
30. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
31. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
32. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ มุกดาหาร
33. หัวหน้าภาคบริการโลหิตที่ 7 อุบลราชธานี
34. หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
35. หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
36. ผอ.กสทช. เขต 25
37. หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
38. รองประธาน ก.ธ.จ.มุกดาหาร
39. โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
40. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มนาฯ
41. หน.อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
42. หน.อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
43. หน.อุทยานแห่งชาติภูผายล
44. ผอ.สานักบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
45. นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
46. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
47. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
48. ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
49. นายกสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
50. ผจก. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
51. เกษตรจังหวัดมุกดาหาร

๕
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางบุญญสรณ์ บุญโสม
2. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร
3. นายทวีศักดิ์ ป้องศรี
4. นายเอกอุระ มีประเทศ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ ฯ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร
5. นางวาโย ตึกประโคน
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร
6. นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
7. นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา เวลา 09.30 น. นายวี ร ะชั ย นาคมาศ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
มุกดาหาร ประธานการประชุมกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี

พิธีการก่อนการประชุม
(1)พิ ธี มอบอาวุ ธปื นรางวั ลพร้ อมอุ ปกรณ์ ประจ าปื นให้ แก่ ก านั น ผู้ ใหญ่ บ้ านยอดเยี่ ยม
ประจาปี 2563 (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ด้ว ยกระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้ มีการมอบรางวัล เพื่อเป็นขวัญ กาลังใจแก่กานั น
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลการปฏิบัติ
หน้าที่ดีเด่นในรอบปมงบประมาณที่ผ่านมาเป็นประจาทุกปม ซึ่งจะได้รับรางวัลแหนบทองคา
อาวุธปืนสัน และ ชุดปกติขาว กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศรายชื่อกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ประจาปม 2563 สาหรับจั งหวัดมุกดาหารมีกานัน และผู้ ใหญ่ บ้าน
ได้ รั บ รางวั ล จ านวน 2 คน ได้ แก่ นายประสพชั ย โคตรพรม ก านั น ต าบลหนองบั ว
อาเภอดงหลวง และนายฉลาด สุพรรณโมก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตาบลภูวง อาเภอหนองสูง
(2) พิ ธี ม อบใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ ส าหรั บ ศู น ย์ เ รี ย นรู้ โ ครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด าริต้น แบบ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ตามโครงการ 1
(ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
กรมการปกครอง ได้จัดทาโครงการ ๑ จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริต้นแบบระดับจังหวัด ประจาปมงบประมาณ พ.ศ. ๒56๔ เพื่อคัดเลือกศูนย์
เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ในพืนที่ สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนขยาย
ผลศู น ย์ เ รี ย นรู้ ฯ ให้ มี ผ ลการด าเนิ น งานในการถ่ า ยทอด หลั ก การทรงงานของ
พระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร
และหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปสู่ ป ระชาชน ให้ ป ระชาชนน้ อ มน าแนวคิ ด
ตลอดจนหลั กปฏิ บั ติ ไปปรับ ใช้ ในชีวิต ประจ าวัน ได้อ ย่ างเป็ น รูป ธรรมมากขึน จั งหวั ด
มุกดาหาร ได้ดาเนิน การคัดเลือกศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริต้นแบบ
ระดับจังหวัด ประจาปมงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นเกียรติให้แก่
ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริต้นแบบที่ได้รับรางวัล จึงกาหนดจัดพิธี
มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่หัวหน้าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฯ
ในการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้
กรุณาให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

๖
ต้ น แบบ ระดั บ จั งหวั ด ประจ าปม งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ แ ก่ หั ว หน้ า ศู น ย์ เรี ย นรู้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตามลาดับ ดังนี รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ได้แก่
ศูน ย์ เรี ยนรู้โครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอหนองสู ง บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๒
ตาบลโนนยาง อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร รางวัลรองชนะเลิศระดับจังหวัด ได้แก่
ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอหว้านใหญ่ บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๗
ตาบลหว้านใหญ่ อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

(3) พิ ธี ม อบประกาศเกี ย รติ คุ ณ หมู่ บ้ า นต้ น แบบประชาธิ ป ไตยดี เ ด่ น
ประจาปี 2563 จังหวัดมุกดาหาร (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
กรมการปกครอง ได้ จัด ท าโครงการส่ งเสริม วิ ถีชี วิ ต แบบประชาธิป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาอย่างต่อเนื่องตังแต่ปม 2551 ซึ่งมีเป้าหมายที่สาคัญใน
การเสริมสร้างอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยให้ มีความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิ ป ไตย สร้ า งความตระหนั ก รู้ ถึ ง การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ โดยเน้นหลักการสาคัญ
ของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย และผลักดันให้ประชาชนในระดับฐานรากได้มีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เกิ ด ความตระหนั ก เห็ น คุ ณ ค่ า และน าหลั ก การวิ ถี ชี วิ ต แบบ
ประชาธิ ป ไตยมาปรั บ ใช้ ในการด าเนิ น ชี วิต ได้ อ ย่ างถู ก ต้ อ ง โดยให้ จั งหวั ด ด าเนิ น การ
คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กาหนดจังหวัด
มุกดาหาร ได้ดาเนินการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจาปม 2563
เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว เพื่ อ เป็ น เกี ย รติ ใ ห้ แ ก่ ห มู่ บ้ า นที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล หมู่ บ้ า นต้ น แบบ
ประชาธิปไตยดีเด่น ประจาปม 2563 จึงกาหนดจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่
ประธานอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ในการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร
ในครังนีโอกาสนี ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กรุณาให้เกียรติมอบใบ
ประกาศเกียรติคุณ หมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจาปม 2563 ให้แก่ประธาน
อาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ตามลาดับ ดังนี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านหนองแต้
หมู่ที่ 1 ตาบลหนองสูง อาเภอหนองสูง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ บ้านหนองหนาว
หมู่ที่ 2 ตาบลหนองบัว อาเภอดงหลวงรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ บ้านเกษตรสมบูรณ์
หมู่ที่ 10 ตาบลนากอก อาเภอนิคมคาสร้อย รางวัลชมเชย ได้แก่ บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 8
ตาบลโพนงาม อาเภอคาชะอี
(4) พิธีมอบกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจรภายใต้โครงการ “ล้านเมล็ดพันธุ์สู้ภัยโควิด 19”
(ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร)
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดนโยบาย/กิจกรรมด้านจิตอาสาช่วยเหลือสังคม
ส่ งเสริ มการปลู กพื ช สมุ นไพรต้านโควิด –๑๙ ภายใต้โครงการ “ล้ านเมล็ ดพั น ธุ์ สู้ ภั ย
โควิด -๑๙ และส านั กงานส่ งเสริมการศึ กษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศั ยได้
มอบหมายให้ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนทั่วประเทศส่งเสริมการ
ปลูกพืชสมุนไพรต้านโควิด -๑๙ โดยเก็บเมล็ ดพันธุ์ เพาะต้นกล้าพืชสมุนไพร แจกจ่าย
ให้กับประชาชน ภายใต้โครงการ “ กศน.ร่วมใจ ต้านภัยโควิด-๑๙” ศูนย์ฝึกและพัฒนา
อาชี พ ราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุ ก ดาหาร ซึ่ งเป็ น สถานศึ ก ษาในสั งกั ด ส านั ก งาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ดาเนินกิจกรรม กศน.ร่วมใจ
ต้านภัยโควิด - โดยการเพาะพันธุ์ต้นกล้ าสมุนไพรต้านโควิด -๑๙ ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร
กระชาย ขมินขาว ขมินชัน เพื่อแจกจ่ายให้กับ สานักงาน กศน.จังหวัดในพืนที่รับผิดชอบ

๗
๗ จั ง หวั ด คื อ จั ง หวั ด เลย จั ง หวั ด หนองคาย จั ง หวั ด บึ ง กาฬ จั ง หวั ด นครพนม
จั งหวัด อานาจเจริญ จังหวัด อุ บ ลราชธานี และจังหวัด มุ ก ดาหาร เพื่ อ แจกจ่ายให้ กั บ
กศน.อ าเภ อ นั กเรี ย น นั กศึ ก ษ าและป ระช าชน น าไปเพ าะป ลู ก ขยายพั น ธุ์
และใช้ประโยชน์ทางยาต่อไป เพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรต้านโควิด -๑๙
ให้แพร่หลายและกระจายทั่วถึงในพืนที่จังหวัดมุกดาหาร ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎร
ไทยบริ เ วณ ชายแดนมุ ก ดาหาร จึ ง ขอมอบต้ น กล้ า พื ช สมุ น ไพรต้ า นโควิ ด -๑๙
ให้ กับ ผู้ ว่าราชการจั งหวัดมุกดาหาร เพื่ อมอบให้ กับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
และนายอาเภอ นาไปเพาะปลูกและขยายผลแก่ประชาชนในพืนที่ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

ลาดับ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.๑ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
(1) หั วหน้ าส่ วนราชการย้ายมาด ารงตาแหน่ งใหม่ และผู้ บริหารท้ องถิ่นได้ รับการแต่งตั ง
จานวน 2 ราย
ชื่อ – สกุล

1

นางสาววรรณา บุดดีสิงห์

2

นางสุวรรณี ตังปณิธานนท์

ตาแหน่งเดิม

ตาแหน่งใหม่

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด
มุกดาหาร
นายกเทศมนตรีเมือง
มุกดาหาร

(2) หัวหน้าหน่วยงาน ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 1 ราย
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่
1 นางโชติพัชญ์ เดชารุจีรวัษย์
สมาชิกสมาพันธ์ SME ไทย
ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME
จังหวัดชัยภูมิ
ครบวงจรจังหวัดมุกดาหาร
ที่ประชุม

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.

มติที่ประชุม

รับทราบ
๑.2 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/๒๕64 เมื่อวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564
รายงานการประชุมมีจานวน 16 หน้า ฝ่ ายเลขานุ การได้ เผยแพร่รายงานการประชุม
ในเว็ บ ไซต์ จั งหวั ด www.mukdahan.go.th และได้ จั ดส่ งรายงานการประชุ มทาง E-Mail
ส่วนราชการและหน่วยงานตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงาน
การประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/๒๕64 เมื่อวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564

๘
ระเบียบวาระที่ ๓

คลังจังหวัด

ไตรมาสที่
1
2
3
4

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี (Agenda)
(1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(เดือนกรฎาคม 2564) (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบกาหนดเป้าหมาย
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปมงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปมงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสนับสนุนการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสังคมภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา
2019 โดยกาหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณฯ เป็นรายไตรมาส ดังนี
หน่วยวัดเป้าหมาย : ร้อยละ
ภาพรวม
งบประจา
ลงทุน
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)
32
36
20
54
57
45
77
80
65
100
100
100
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปมงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตังแต่ต้นปมงบประมาณ จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

หน่วย : ล้านบาท
ประเภท

เงินรับโอนจัดสรร

ก่อหนี้
(PO+เบิกจ่าย)

เบิกจ่าย
จานวนเงิน
(ร้อยละ)

ลาดับ
เบิกจ่าย

1,269.224
1,590.458
2,859.682

1,090.794
1,279.693
2,370.487

1,082.404
957.204
2,039.608

85.28
60.18
71.32

13

32.849
133.428
166.277

22.586
118.881
141.467

17.331
55.324
72.655

52.76
41.46
43.70

28
38
37

255.032
255.032

87.656
87.656

87.656
87.656

34.37
34.37

งบภาพรวมทั้งจังหวัด

รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม

64
33

งบจังหวัด

รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ

รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม

๙
หน่วย : ล้านบาท
ประเภท

เงินรับโอนจัดสรร

ก่อหนี้
(PO+เบิกจ่าย)

เบิกจ่าย
จานวนเงิน
(ร้อยละ)

ลาดับ
เบิกจ่าย

งบองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม

143.833
40.641
184.474

107.640
28.457
136.097

107.640
107.640

74.84
58.35

58
54
76

งบเทศบาลเมือง

รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม

122.895
117.718
117.718
95.79
14
20.685
5.427
151
143.580
108.790
106.440
74.13
66
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปม ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564
(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภท

งบประมาณ

ปม พ.ศ. 2563

ที่ประชุม

อัยการจังหวัด

ที่ประชุม

615.670

เบิกจ่าย
จานวนเงิน

ร้อยละ

471.218

76.54

รับทราบ
๓.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
(1) โรงเรียนในจั งหวัดมุกดาหารถูกบริษัทผู้เสนอสินค้าถูกฟ้องเป็นคดีแพ่ งเรียกค่าใช้จ่าย
ค่าราคาสินค้าซึ่งคดีอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาล จานวน 283 คดี (สานักงานอัยการ
จังหวัดมุกดาหาร)
ความคืบหน้าในการณีที่ มี โ รงเรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาในจั ง หวั ด มุ ก ดาหารถู ก
ผู้ ป ระกอบการฟ้ อ งร้ อ งเรี ย ก ค่ า สิ่ ง ของ อาทิ เช่ น เครื่ อ งกรองน า เครื่ อ งรั บ สั ญ ญาน
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น ทังสิน 283 โรงนัน หลังจากที่ทางอัยการจังหวัดมุกดาหารได้แก้ต่างให้
โรงเรียนต่างๆ จากเดือนที่แล้วยังมีคดีที่ค้างในศาล จานวน 53 คดี และสานักงานอัยการ
จังหวัดมุกดาหาร ได้เริ่มดาเนินคดีอาญากับบริษัททีใช้เอกสารเท็จในการฟ้องคดีแพ่ง ผลการ
ดาเนินงาน บริษัทฯ ที่ฟ้องคดีได้เริ่มถอนฟ้องโรงเรียนโดยไม่คิดค่าตอบแทน จานวน 1 คดี
ขณะนีบริษัทฯ ผู้ฟ้องคดีส่งจดหมายถึงผู้อานวยการโรงเรียนหลายแห่งขอเจรจาเพื่อยุติปัญหา
แล้ ว จะถอนฟ้ อ งคดี อื่ น ๆ ทั งนี ฝ่ า ยกฎหมายของบริ ษั ท กรี น เน็ ต เทรดดิ ง จ ากั ด ได้ ส่ ง
จดหมายเปิดผนึกถึงผู้อานวยการโรงเรียนหลายแหล่งเพื่อขอเจรจาประณี ประนอมและถอน
ฟ้องคดีแพ่งก่อนนัดสืบพยาน ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์แก่โรงเรียนโดยฟ้องคดีแพ่ง หากโรงเรียน
จะเจรจาต่อรองกับทางบริษัทฯ หรือจ่ายเงินให้บริษัทฯ ก็สามารถทาได้ขึนอยู่กับดุลยพินิจ
ของผู้อานวยการโรงเรียน แต่หากไม่ยอมรับเงื่อนไขของบริษัทฯ ทางอัยการฯ ก็ยังจะสู้คดีให้
โรงเรียนต่อไป
รับทราบ

๑๐

คลังจังหวัด

๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)
(1) รายงานสภาพเศรษฐกิ จ การคลั ง จั งหวั ด มุ ก ดาหาร เดื อ นมิ ถุ น ายน 2564
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
ในเดื อนมิ ถุ นายน 2564 เครื่องชี ภาวะเศรษฐกิ จการคลั งจั งหวั ดมุ กดาหาร บ่ งชี ว่ า
เศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร มีสัญญาณขยายตัว เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปมก่อน ซึ่งเป็นผล
มาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ ด้านอุปทาน (เศรษฐกิจด้านการผลิต) จากการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ ภาคเกษตรกรรม ประกอบกั บการขยายตั วของการลงทุ นภาคเอกชน และการค้ า
ชายแดน ส่วนภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริการ การบริโภคภาคเอกชน หดตัว สาหรับการใช้จ่าย
ภาครัฐชะลอตัว เสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัด อัตราเงินเฟ้อทั่วไปหดตัว ส่วนการจ้างงานขยายตัว
เมื่ อเที ยบกั บเดื อนเดี ยวกั นของปม ก่ อนเศรษฐกิ จด้ านอุ ปทาน (การผลิ ต) พบว่ า ภาพรวมมี
สัญญาณขยายตัว เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปมก่อน สะท้อนจากการผลิตภาคเกษตรกรรม
ขยายตัว โดยดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม (API) ขยายตัว ร้อยละ 19.46 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปมก่อน เป็นผลมาจากการขยายตัวของปริมาณผลผลิตและราคาของมันสาปะหลัง
และยางพาราขยายตัว เนื่องจากต้นยางพาราที่กรีดได้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุที่ให้ผลผลิตสูง และ
เกษตรกรมีแรงจูงใจจากราคายางพาราที่ปรับตัวสูงขึน ตามความต้องการยางพาราของประเทศคู่
ค้ารายใหญ่ ส่งผลให้เกษตรกรกรีดยางเพิ่มขึน จากความต้องการของตลาดปลายทางเพื่อผลิตถุง
มือยาง และจากการกาหนดนโยบายควบคุมปริมาณการส่งออก ของกลุ่มผู้ส่งออกยางพารา 3
ประเทศทังไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกมีความสมดุลกับปริมาณ
การใช้ยางพาราโลก ภาคการบริการ (SI) หดตัว ร้อยละ -3.60 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปม
ก่อน และหดตัวลงจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัว ร้อยละ 25.66 พิจารณาจากการลดลงของ
จานวนผู้เยี่ยมเยือนจังหวัดมุกดาหาร ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวและภาษีขายส่งขายปลีก
ลดลง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19) และมาตรการ Lockdown จากภาครั ฐ การเว้ นระยะห่ างทางสั งคม ส่ งผลให้ จ านวน
นักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามายังประเทศไทย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจภาคบริการ
ต่าง ๆ ต้องหยุดชะงักลง ส่วนภาคอุตสาหกรรมหดตัว โดยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (IPI)
หดตัว ร้อยละ -1.27 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปมก่อน และหดตัวลงจากเดือนก่อนหน้าที่
หดตัว ร้อยละ -1.25 พิจารณาจากการลดลงของจานวนโรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่
ลดลง เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) พบว่า มีสัญญาณขยายตัว ร้อยละ 16.85 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกัน ของปมก่อน และชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัว ร้อยละ 31.79 เป็น
ผลมาจาก ดัชนี การค้าชายแดน (X-M Index) ขยายตั ว ร้อยละ 21.78 เมื่ อเที ยบกั บเดื อน
เดียวกันของปมก่อน และชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัว ร้อยละ 35.84 โดยมูลค่าส่งออก
ขยายตั ว ร้ อ ยละ 21.59 โดยสิ น ค้ าส่ งออกที่ มี มู ล ค่ าสู งสุ ด 3 ล าดั บ แรก คื อ (1)
เครื่องประมวลผลหรือหน่วยเก็บข้อมูล (2) เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไดโอด ทรานซิสเตอร์
และ (3) สุกรมีชีวิต ตามลาดับ ส่วนสินค้านาเข้าขยายตัว ร้อยละ 22.00 โดยสินค้านาเข้าที่มี
มู ลค่ าสู งสุ ด 3 ล าดั บแรก คื อ (1) เครื่ องอุ ปกรณ์ ไฟฟ้ าส าหรั บโทรศั พท์ เครื่ องอุ ปกรณ์
โทรคมนาคม (2) อุปกรณ์หน่วยเก็บความจา และ (3) เครื่องประมวลผลข้อมูล เครื่องอ่านข้อมูล
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (Ip Index) ขยายตัว ร้อยละ 11.19 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปม
ก่อน และชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัว ร้อยละ 12.25 เป็นผลมาจากการขยายตัวของ
การจดทะเบี ยนใหม่ รถยนต์ เพื่ อการพาณิ ชย์ และสิ นเชื่ อเพื่ อการลงทุ น ดั ชนี การบริ โภค
ภาคเอกชน (Cp Index) หดตัว ร้อยละ -33.59 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปมก่อน และหด
ตัวลงจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัว ร้อยละ 31.20 พิจารณาจากการหดตัวของภาษีมูลค่าเพิ่ม
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ที่จัดเก็บได้ลดลง ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ (G Index) ชะลอตัว ร้อยละ 2.08 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปม ก่อน และชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัว ร้อยละ 7.82 พิจารณาจาก
การเบิ กจ่ ายรายจ่ ายงบลงทุ นชะลอตั ว ร้ อยละ 10.06 เนื่ องจากเพิ่ ง ก่ อหนี ผู กพั นและ
ผู้ประกอบการรอเบิกจ่ายพร้อมกัน ส่วนรายจ่ายงบประจาชะลอตัว ร้อยละ 0.66 เนื่องจากการ
ดาเนินการตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้ เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด ด้านรายได้
เกษตรกรในจั งหวัดมุกดาหาร พบว่าในเดื อนมิ ถุนายน 2564 ดั ชนี รายได้เกษตรกรหดตั ว
ร้อยละ -5.73 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปมก่อน และหดตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัว
ร้อยละ 40.90 ซึ่งเป็นผลมาจากการหดตัวของดัชนีราคาผลผลิตภาคเกษตรกรรมหดตัว ร้อยละ
-21.09 จากการหดตั วของสุ กร และโคเนื อ จากการระบาดของโรคระบบทางเดิ นหายใจ
และระบบสืบพันธุ์ ทังอหิวาต์แอฟริกันหมูและลัมปิสกินวัว ด้านการเงิน พบว่าปริมาณสินเชื่อ
รวมสูงกว่าปริมาณเงินฝากรวม ซึ่งปริมาณเงินฝากรวมขยายตัว ร้อยละ 17.48 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปมก่อน และชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัว ร้อยละ 22.28 ตามความ
ต้ องการรั กษาสภาพคล่ องของภาคธุ รกิ จและภาคประชาชน จากการส่ งเสริ มการออมเงิ น
ของภาครั ฐผ่ านโครงการกองทุ นการออมแห่ งชาติ และการกระตุ้ นการฝากเงินของธนาคาร
พาณิชย์และธนาคารของรัฐ สาหรับปริมาณสินเชื่อรวมขยายตัว ร้อยละ 11.24 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปมก่อน และชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัว ร้อยละ 12.20 จากการ
ปล่อยสินเชื่อ เพื่อลูกค้าภาคธุรกิจ สินเชื่อสาหรับกิจการเอสเอ็มอีและสินเชื่อเพื่อกองทุนพัฒนา
เอสเอ็ มอีประชารั ฐ และจากมาตรการสิ นเชื่ อเพื่ อช่วยเหลื อผู้ ประกอบการของภาครัฐด้ าน
เสถี ยรภาพเศรษฐกิ จ (Stability) พบว่า ดั ชนี ราคาผู้ บริโภคทั่ วไปอยู่ที่ ระดั บ 99.93 หดตั ว
ร้อยละ -1.37 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปมก่อน และหดตัวจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัว
ร้อยละ -0.21 ซึ่งเป็นการหดตัวของดัชนีราคาสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ ข้าว แป้ง
ผลิตภัณฑ์จากแป้ง เนือสัตว์ เป็ด ไก่ สัตว์นา ไข่ ผลิตภัณฑ์นม ผัก ผลไม้ และเครื่องประกอบ
อาหาร เป็นต้น สาหรับการจ้างงานในเดือนมิถุนายน 2564 ขยายตัว ร้อยละ 36.92 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปมก่อน จากมาตรการของภาครัฐที่ส่ งเสริมการจ้างงานให้ กับประชาชน
และผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดระลอกสามอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) านการคลัง พบว่าในเดือนมิถุนายน 2564 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รวมมีจานวน 823.79 ล้านบาท ชะลอตัว ร้อยละ 2.77 เมื่อเทียบกับเดือนเดี ยวกันของปมก่อน
เป็นผลมาจากการเบิกจ่ายรายจ่ายงบประจาชะลอตัว ร้อยละ 0.66 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปมก่อน และรายจ่ายงบลงทุนชะลอตัว ร้อยละ 10.06 ทังนี การเบิกจ่ายรายจ่ายงบประจา
มีจานวน 625.78 ล้านบาท โดยหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายรายจ่ายงบประจาสูงสุด 3 อันดับ
แรก คือ (1) สนง.คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2) ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
และ (3) เทศบาลเมืองมุกดาหาร สาหรับผลการเบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุนมีจานวน 198.01
ล้านบาท ซึ่งหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุนสูงสุด คือ (1) แขวงทางหลวงมุกดาหาร
(2) โครงการชลประทานมุกดาหาร และ (3) ส านักงานส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
มุ กดาหาร ส าหรั บผลการจั ดเก็ บรายได้ จั ดเก็ บได้ ทั งสิ น 492.94 ล้ านบาท ขยายตั ว
ร้ อยละ 26.87 เมื่ อเที ยบกั บเดื อนเดี ยวกั นของปม ก่ อน เนื่ องจากหน่ วยจั ด เก็ บรายได้
โดยเฉพาะสรรพากรพื นที่ มุ กดาหาร สรรพสามิ ตพื นที่ มุ กดาหาร ด่ านศุ ลกาการมุ กดาหาร
ธนารักษ์พืนที่มุกดาหารและหน่วยราชการอื่นๆ จัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึน สาหรับดุลงบประมาณ
ในเดือนมิถุนายน 2564 ขาดดุลงบประมาณ จานวน 330.85 ล้านบาท พิจารณาจากการ
จัดเก็บรายได้ต่ากว่ารายจ่ายเงินงบประมาณรวม
รับทราบ
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(2) โครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
(สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร)
จังหวัดมุกดาหารได้จัดทาโครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาดประจาปมงบประมาณ
พ.ศ. 2564- 2565 เพื่ อขับเคลื่ อนนโยบายของจังหวัดมุกดาหาร โดยมี เป้ าหมาย ด าเนิ นการ
5 ด้าน 1. การบริหารจัดการมูลฝอย 2. มุกดาหารบ้านสวย 3. มุกดาหารเมืองสะอาด 4. การจัด
ระเบี ยบสายไฟฟ้ า และสายสื่ อสาร 5. การจั ดระเบี ยบจราจร ทางเท้ า การจอดรถโดยมี ผลการ
ดาเนิ นงาน ดังนี แต่งตังคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการมุ กดาหารบ้ านสวย เมื องสะอาด
ประจาปม งบประมาณพ.ศ. 2564- 2565โดยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน/รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดทุกคน เป็นรองประธานท้องถิ่นจังหวัดเป็นเลขานุการ ตามคาสั่งจังหวัด ที่ 5640/2563
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 และคาสั่ง ที่ 75 /2564 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 จัดประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการโครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาดประจาปมงบประมาณพ.ศ.
2564- 2565 ครังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ จัดตังคณะทางานสนับสนุนการดาเนินงานโครงการบ้านสวย เมืองสะอาด
ประจ าปม งบประมาณ พ.ศ.2564-2565 โดยมี รองผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดมุ กดาหาร ทั ง 3
ท่ าน เป็ นหั วหน้ าคณะท างาน นายบุ ญช่ วย น้ อยสั นเที ยะ รองผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดมุ กดาหาร
รับผิดชอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการมูลฝอย มุกดาหารบ้านสวย มุกดาหารเมืองสะอาด
นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร รับผิดชอบ 2 ด้าน ได้แก่ การจัดระเบียบ
สายสื่อสารที่เดินตามตามเสาไฟฟ้า การจัดระเบียบจราจรทางเท้า การจอดรถในเทศบาล ชุมชนเมือง
ในเขต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รับผิดชอบการติดตามและประเมินผล และการประชาสัมพันธ์ จังหวัดมุกดาหารได้จัดกิจกรรมเปิด
โครงการมุกดาหารบ้ านสวย เมืองสะอาด ประจาปมงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 เมื่อวันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2564 ทังระดับจังหวัดและอาเภอ จังหวัดมุกดาหารแจ้งให้ทุกส่วนราชการหน่วยงาน
ดาเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ และรายงานผลการดาเนินงานพร้อมรูปถ่ายให้ จังหวัดทราบทุก
วันที่ 1 ของเดือน และเน้นยากาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการ
รับทราบ
(3) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่จังหวัดมุกดาหาร ได้ เข้าร่วมการประเมินความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่ วยงานภาครั ฐในปม งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเก็บข้อมู ลจาก 3 ส่ วน คื อ ส่ วนที่ 1
การเก็ บข้ อมู ลจากบุ คลากร (1) แบบวั ดการรับรู้ของผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยภายใน (Internal
Integrity and Transparency Assessment : IIT) ส่ วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้ รับบริการ
หรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
ซึ่ งจั งหวั ดได้ เก็ บข้ อมู ลครบถ้ วนตามขั นต่ าที่ ก าหนดแล้ ว ในส่ วนที่ 3 การเปิ ดเผยข้ อมู ล
สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) จังหวัดได้ ตอบ
แบบตรวจการเปิ ดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจาปมงบประมาณ 2564 จานวน 43 ตัวชีวัด
ที่ปรึกษา (ผู้ตรวจประเมิน) แจ้งผลการตรวจประเมินฯ มี 8 ตัวชีวัดที่ต้องชีแจงและจัดส่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม ทังนี จังหวัดมุกดาหาร ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อ
ประกอบการชี แจงของจั ง หวั ด เพิ่ ม เติ ม จ านวน 8 ตั ว ชี วั ด และได้ ส่ งให้ ที่ ป รึ ก ษา
(ผู้ตรวจประเมิน) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนีอยู่ระหว่างรอผลพิจารณาจากผู้ตรวจประเมิน
รับทราบ
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(4) การประเมินชุมชน องค์กร อาเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดประเมินจังหวัดคุณธรรม ตามเกณฑ์การประเมิน 9
ขันตอน 3 ระดับ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ และ
จัดส่งข้อมูลผลการประเมินให้กระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ผลการ
ประเมินจังหวัดมุกดาหารอยู่ในระดับจังหวัดคุณธรรมต้นแบบได้ 18 คะแนน ได้ จัดประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้รับรองผลการประเมิน เมื่อวันที่
8 กรกฎ าคม 2 5 6 4 และได้ จั ด ส่ ง เอกสารข้ อ มู ล ประกอบการประเมิ น ไป ให้
กระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรียบร้อยแล้ ว ผลเป็ น ประการใด
จะแจ้งให้ทราบ ต่อไป
รับทราบ
(5) การประเมิ น สถานะของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ในการเป็ น ระบบราชการ 4.0
(สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
ส านั กงาน ก.พ.ร. กาหนดตัวชีวัดในการประเมินประสิ ทธิภ าพของหน่ วยงาน
ภาครัฐตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ องค์ประกอบการประเมินที่ 2
การประเมินศักยภาพในการดาเนินงาน (Potential Based) และให้จังหวัดประเมินสถานะ
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 ตามเกณฑ์ PMQA 4.0 โดยจังหวัดที่สมัครขอรับรางวัลเลิศ
รัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์การประเมินสถานะในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 สามารถใช้ผ ลคะแนนจากการสมัครขอรับรางวัล เลิ ศรัฐ เพื่อประเมินตาม
ตัวชีวัด แต่จังหวัดมุกดาหารไม่ใช้ผลคะแนนจากการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ จึงต้องทา
รายงานการผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการจัดการภาครัฐตามเกณฑ์ PMQA 4.0
เพื่อรายงานผ่านระบบออนไลน์ของสานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ส านั ก งาน ก.พ.ร. ได้ ข ยายเวลาให้ จั งหวัด ด าเนิ น การประเมิ น สถานะในการเป็ น ระบบ
ราชการ 4.0 ตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ได้ ถึ ง วั น ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ซึ่ ง จั ง หวั ด
มุกดาหารได้ทบทวนปรับปรุงคาสั่งแต่งตังคณะทางานเรียบร้อยแล้ว และจะได้จัดเตรียม
ข้อมูล รายงานผ่ านระบบออนไลน์ ของส านั กงาน ก.พ.ร. ตามก าหนดต่ อไป โดยจังหวัด
มุกดาหารมีผลการดาเนินงานนตามตัวชีวัดและเกณฑ์การประเมินจังหวัดคุณธรรม ( 1 )
จังหวัดมีการประกาศเจตนารมณ์ ร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด กับหน่วยงานทั้ ง
ภาครัฐและเอกชน (ที่ปรากฏตามองค์ประชุมกรมการจังหวัดของแต่ละจังหวัด) ที่จะ
พัฒนาเป็นจังหวัดคุณธรรม จังหวัดมุกดาหาร ขอความร่วมมือส่วนราชการหน่วยงานผ่านที่
ประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร ครังที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564
ร่วมกันขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่ งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2559 – 2564) ประจ าปม งบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่ างต่ อเนื่ อง และร่ วมประกาศ
เจตนารมณ์ จังหวัดมุกดาหาร เป็ น จังหวัดคุณธรรมต้นแบบ โดยมีหน่วยงานหน่วยงานทั ง
ภาครัฐและเอกชน ทังหมด 155 องค์กร เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ จานวน 124 องค์กร
คิดเป็นร้อยละ 80 (2) จังหวัดมีการกาหนดคุณ ธรรมเป้าหมาย และกาหนด “ปัญหาที่
อยากแก้” และ
“ความดีที่อยากทา” ของจังหวัด และมีการจัดทาแผนส่งเสริม
คุณธรรมของจังหวัด คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดมุกดาหาร ได้มีคาสั่งที่ ๑๕๒๘/
๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ แต่งตังคณะทางานขับเคลื่อนการส่ งเสริมคุณ ธรรม
จังหวัดมุกดาหาร จานวน 5 ด้าน ประกอบด้วย พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และการ

๑๔

ที่ประชุม

หน.สนจ.

ส่งเสริมคุณธรรม
ในสถานศึกษา ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุ ณ ธรรมจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ครังที่ ๑/256๔ เมื่ อ วั น ที่ ๑๒
มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งได้ร่วมกันกาหนดคุณธรรมเป้าหมาย
และกาหนด
“ปั ญ ห าที่ อ ย าก แก้ ”แล ะ “ ค วาม ดี ที่ อย าก ท า” ข องจั ง ห วั ด มุ ก ด าห าร ดั งนี
ด้ า นพอเพี ย ง การน้ อ มน าหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น
เช่น โครงการที่ว่างสร้างอาหาร ของแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร โครงการหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร โครงการ
คัดเลื อกหมู่ บ้ านเข้ม แข็งตามแนวทางแผ่ น ดิน ธรรม แผ่ นดิ นทอง หรือ หมู่ บ้ าน อยู่เย็ น
ของ ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร เป็นต้น ด้านวินัย การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีวินัย
ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น เช่น โครงการวัฒนธรรมความปลอดภัย ของสานักงาน
ขนส่ งจั งหวัดมุกดาหาร การส่ งเสริมให้ ประชาชนเข้าถึงการ ฉีดวัคซีน โควิด – 19 ของ
สานั กงานสาธารณสุ ขจังหวัดมุกดาหาร โครงการมุกดาหารบ้านสวยเมื องสะอาด ของ
ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร กองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ของ
สานักงานพัฒ นาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เป็นต้น ด้านสุจริต ปัญหาการทุจริตลดลง เช่น
โครงการมุกดาหารใสสะอาด “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ไม่เอาคอร์รัปชัน ” ของสานักงานจังหวัด
มุกดาหาร ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ของสานักงาน ป.ป.ช.
ประจาจังหวัดมุกดาหาร เป็นต้นด้านจิตอาสา เช่น โครงการมุกดาหารบ้านสวยเมืองสะอาด
ของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร การยกระดับพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนด้านที่อยู่อาศัย (มอบบ้านปันสุข มุกดาหารไม่ทิงกัน) ของที่ทาการปกครอง
จังหวัดมุกดาหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกิจกรรมโรงครัวรวมใจ สู้ภัยโควิด-19 ของเหล่า
กาชาดจังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เป็นต้น ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ในสถานศึ ก ษา เช่ น โครงการสถานศึ ก ษาคุ ณ ธรรม ของส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวั ด
มุ ก ดาหาร โครงการ TO BE NUMBER ONE จั ง หวั ด มุ ก ดาหารและ ด้ า นอื่ น ๆ เช่ น
(1) การเทิด ทูน สถาบั นชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริย์ ของส านั กงานวัฒ นธรรมจังหวัด
มุกดาหารและสานักงานจังหวัดมุกดาหาร (2) การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของ
จังหวัดมุ กดาหาร เช่น โครงการส่ งเสริมวัฒ นธรรมประเพณี และพั ฒ นาสามเหลี่ ยมการ
ท่องเที่ยวกลุ่มสนุก เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมหลัก ส่งเสริมความหลากหลายการ
ท่ องเที่ ย วและกี ฬ าในกลุ่ ม จั งหวัด สนุ ก กิ จกรรมย่อ ย การจัด งานส่ งเสริม ประเพณี บู ช า
พญานาคจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ
(6) การรั บ สมั ค รบุ ค ค ลเพื่ อเลื อ กสรรเป็ น พ นั กงาน ราช การเฉพ าะกิ จ
สังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
กระทรวงมหาดไทย ได้ จั ด สรรกรอบอั ต ราก าลั งพนั ก งานราชการเฉพาะกิ จ
เพื่อปฏิบัติงานในสานักงานจังหวัดมุกดาหาร สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร และ
สานั กงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร หน่วยงานละ 5 อัตรา รวม
ทังสิน 15 อัตรา โดยให้สานักงานจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการ ตามแนวทาง
การบริหารจัดการกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
โดยรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ของกระทรวงมหาดไทย ระหว่างวันที่ 9 – 16 กรกฎาคม
2564 ถึงวันปิดรับสมัคร (16 กรกฎาคม 2564 เวลา 24.00 น.) จังหวัดมุกดาหารมี
ผู้สมัครเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
จานวนรวมทังสิน 361 คน แยกตามตาแหน่ง รายละเอียดดังต่อไปนี

๑๕
รายการ

1 ตาแหน่ง

2 ตาแหน่ง

พนักงานบริการทั่วไป (สป.)

112

สป.+ พช. = 35

นักพัฒนาชุมชน (พช.)

99

สป.+ปภ. = 5

พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

46

พช.+ปภ. = 9

รวม

257

49

ที่ประชุม
หน.สนจ.

ที่ประชุม

นายพทย์ สสจ.

3 ตาแหน่ง

รวม
207

55

198
115

55

361 520

จั งหวั ด ได้ ป ระกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิเข้ ารั บ การประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถฯ
(สั ม ภาษณ์ ) ไปเมื่ อ วั น ที่ 23 กรกฎาคม 2564 โดยจะมี ก ารสอบประเมิ น ความรู้
ความสามารถ (สัมภาษณ์) ในวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2564 นี และจะประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 10 สิงหาคม 2564
รับทราบ
๓.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) สรุปมติคณะรัฐมนตรี ประจาเดือนกรกฎาคม 2564 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(2) สรุ ป รายงานสถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ท างถนน ข้ อ มู ล เดื อ นกรกฎาคม 2564
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
(4) จุ ล สารส านั กงานคลั ง จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ปม ที่ 1 7 ฉบั บ ที่ 6 /2 5 6 4
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
(5) สรุ ป สภาวะการค้ า ชายแดนไทยกั บ สปป.ลาวด้ า นจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ประจาเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(6) ดั ช นี ร าคาผู้ บ ริ โ ภคจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ประจ าเดื อ นมิ ถุ น ายน พ.ศ. 2564
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ
(7) สถานการณ์ โ รคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา (COVID-19) จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึนเรื่อยๆ ซึ่งสถานการณ์
ทั่วโลกมีแนวโน้ม ที่จะมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึนแม้แต่ประเทศที่มีการฉีดวัคซีนทั่วถึง เนื่องจาก
วัคซีนในปัจจุบันไม่สามารถที่จะยับยังการติดเชือของไวรัสเดลต้า ดัง นันสิ่งที่ประชาชนต้อง
ตะหนั ก คื อการเว้น ระยะห่ าง การใส่ ห น้ ากากอนามั ย และการเว้น ระยะห่ างทางสั งคม
สถานการณ์ในจังหวัดมุกดาหารในขณะนีระบบสาธารณสุขยังมีศักยภาพในการรับมือกับ
ผู้ติดเชือของจั งหวัด ตลอดจนแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาจาก สปป.ลาว เนื่องจาก
จังหวัดมีมาตรการในการคัดกรองแรงงานที่จะเข้ามา จัดจุดพักคอยให้กับแรงงานดังกล่าว
ซึ่งในปัจจุบันยังไม่ปรากฏพบการติดเชือในสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว สาหรับ
การบริหารจัดการรับมือการเดินทางกลับมารักษาตัวของผู้ติดเชือจากต่างจังหวัดในตอนนี
ทกอาเภอได้จัดทาโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยตามระดับความรุนแรงของอาการ
ซึ่งคาดว่าจะเปิดโรงพยาบาลสนามได้ครบทัง 7 อาเภอ ภายในสัปดาห์หน้าเพื่อรองรับผู้ป่วย
ที่มีความประสงค์จะมารักษาตัวที่จังหวัดมุกดาหาร
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การรับส่งต่อผู้ป่วยจากต่างจังหวัดมารักษาตั วในจังหวัดมุกดาหารขอให้อาเภอ
ทุกอาเภอเตรียมความพร้อมในการรับผู้ป่วยมารักษา ซึ่งจังหวัดมุกดาหารจะไม่รับผู้ป่วยเกิน
ขีดจากัดทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ และอุปกรณ์การแพทย์ โดยจะแยกประเภทของ
ผู้ปวยตามสี (ตามความรุนแรงของอาการ) เพื่อกระจายผู้ป่วยออกไปยังโรงพยาบาลสนาม
แต่ละอาเภอ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา
ผอ.แขวงทางหลวง 4.1 ขอความเห็ น ชอบการตั้ งชื่ อถนนสาย ง2 และ ง3 ผั งเมื องรวมเมื องมุ กดาหาร
อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร)
เมืองมุกดาหาร อาเภอเมื องมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ลั กษณะโครงการ ดังนี
ถนนสาย ง2 มีจุด เริ่มต้น ถนนโครงการฯ บริเวณทางแยกถนนวิวิธ สุรการตัดกับ ถนน
ไทยยานนท์ แนวถนนไปตามถนนวิวิธ สุรการ ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212
ถนนชยางกู ร (สามแยก ธกส.) ถั ด จากนั นแนวถนนเป็ น แนวถนนตั ด ใหม่ ตั ด ผ่ านถนน
ทางหลวงชนบทหมายเลข มห.4027 (ตาดแคน-หนองหอย) ไปบรรจบเชื่อมกับทางหลวง
แผ่ น ดิ น หมายเลข 12 (ตอน อ.เมื อ งมุ ก ดาหาร – อ.ค าชะอี ) ระยะทางถนนสาย ง2
ประมาณ 3.078 กิโลเมตรถนนสาย ง3 กาหนดปรับปรุงขยายแนวถนนเดิมและแนวถนน
ตัดใหม่ โดยมีจุดเริ่มต้นต่อเนื่องจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ตอน อ.เมืองมุกดาหาร –
อ.คาชะอี) หรือต่อจากถนนสาย ง2 แนวถนนตัดผ่านทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 212
(ตอน อ.เมืองมุกดาหาร – จ.อานาจเจริญ) หรือถนนชยางกูร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ไปตามถนนคาสายทอง ตัดผ่านถนนวงศ์คาพา และไปตามถนนสุทธิมรรค ตัดผ่านถนนศรีบุญเรือง
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตัดผ่ านถนนมโนรมย์ จุดสินสุดเชื่อมบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2034 (ตอน อ.เมื องมุ กดาหาร – อ.ดอนตาล) และเป็ น จุ ด สิ นสุ ด โครงการฯ
โดยระยะทางช่วงถนนสาย ง3 ประมาณ 4.457 กิโลเมตรโดยวัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร การเดินทางในเขตเมืองมุกดาหาร เพื่อรองรับการพัฒนาและการ
ขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยระบบโครงข่ายคมนาคม
ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึน รองรับการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ที่มีขึนในอนาคต เพื่อเป็น
ถนนวงแหวนรอบในใช้เป็นถนนเลี่ยงเมืองเชื่อมการจราจรทางด้านทิศเหนือ ทิศตะวันตก
และทิศใต้ ซึ่งกรมทางหลวงชนบท มีนโยบายให้ถนนในเขตผังเมืองรวม ทังที่อยู่ในระหว่าง
การก่อสร้างและก่อสร้างแล้วเสร็จมีชื่อเรียกที่ง่ายและสะดวกต่อการจดจาของประชาชน
และมี ห ลั ก เกณฑ์ แ ละขั นตอนในการตั งชื่ อ ถนน โดยให้ ห น่ ว ยงานราชการในท้ อ งถิ่ น
และจังหวัด มีส่วนร่วมในการตังชื่อถนน ผลการดาเนินงาน เนื่องจากถนนทังสายทางอยู่ใน
พืนที่รับ ผิ ดชอบของเทศบาลเมืองมุกดาหาร แขวงทางหลวงชนบทฯ จึงมีห นังสื อไปยัง
เทศบาลเมืองฯ เพื่อประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือในการตังชื่อถนน และเทศบาลเมือง
มุกดาหาร มีมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร สมัยสามัญที่ ๑ ครังที่ ๒ ประจาปม
๒๕๖๔ เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เห็ น ชอบให้ ตั งชื่ อ ถนนสายดั ง กล่ า วชื่ อ
“ถนนมุกสุวรรณรักษ์” (มุก-สุ-วัน-นะ-รัก) มีความหมายว่า รักษาแผ่นดินทองมุกดาหาร
มติที่ประชุม
เห็นชอบ

๑๗
ระเบียบวาระที่ 5
ที่
1

เรื่องอื่น ๆ
5.1 ปฏิทินงานสาคัญ ประจาเดือนสิงหาคม 2564
วัน/เดือน/ปี
ชื่องาน
สถานที่
วันพฤหัสบดีที่ 12 กิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ เ นื่ อ งใน รอหนังสือสั่งการ
สิงหาคม 2564 โอกาส วั น เฉลิ ม พ ระชนมพ รรษา
สมเด็จ
พระนางเจ้า
สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ พระบรม
ราชชนนีพันปมหลวง

มติที่ประชุม

หน่วยงาน
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

มติที่ประชุม

รับทราบ
5.2 ก าหนดประชุ ม กรมการจั งหวั ด มุ ก ดาหาร และหั ว หน้ า ส่ ว นราชการประจ า
จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ครั้ ง ที่ 8/๒๕64 ในวั น จั น ทร์ ที่ 30 สิ ง หาคม 2564
เวลา ๐9.3๐ น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 11.30 น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร)
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

