รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 8/๒๕64 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 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. พล.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร
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. นายปิติพัฒน์ สุธีรัตน์วัฒนา
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
12. นายพรชัย พุดซ้อน
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
13. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
นายอาเภอคาชะอี
14. นายสมศักดิ์ บุญจันทร์
นายอาเภอหว้านใหญ่
15. นายวีระ เจริญพิทักษ์พงษ์
นายอาเภอดอนตาล
16. นายชาคริต ชุมจันทร์
นายอาเภอดงหลวง
17. นายปิติณัฐ นิธิศธานี
นายอาเภอหนองสูง
18. นางศรัญญา ศรพรม
แทน ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขามุกดาหาร
19. นายปิยะ นันถนอม
แทน ผู้จัดการสานักงานจัดการนาเสียสาขามุกดาหาร
20. นางสาวบุญเตรียม คาถา
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
21. นายณรงค์ โล่คา
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่ประถมศึกษามุกดาหาร
22. นางธนกร เศรษฐี
ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
23. พ.อ.สุรัช จันทร์พวง
แทน รอง ผอ.รมน.จว.มห (ท.)
24. นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
25. นายชานนท์ คงพูลเพิ่ม
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
26. นายธีระพงษ์ สัมปชัญญานนท์ แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
27. นายมานะชาติ คล่องดี
แทน วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
28. นายภัทร ภัทรกุลบดินทร์
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
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ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ facebook live
1. นายชญานนท์ พยาเวช
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
2. นายบุญตา ศิริจันทร์
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
3. นางสุณี ศศลักษณ์กุล
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
4. นายวีรเดช พลสวัสดิ์
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
5. นายวิโรจน์ จันทรสุนทรภาส
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
6. นางพิมพ์พิศา ศรีธรรมมา
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
7. นายวัชรินทร์ คงแก้ว
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
8. นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
9. นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ
ธนารักษ์พืนที่มุกดาหาร
10. ว่าที่ ร.ต.จักรี สิรินุสรณ์
สรรพสามิตพืนที่มุกดาหาร
11. นายธนา วาริยศ
สรรพากรพืนที่มุกดาหาร
12. นายวิรัตน์ ศรีมงคล
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
13. นายสมพงษ์ แสนสวาท
ผู้อานวยการสถานพินิจจังหวัดมุกดาหาร
14. นายภานุมาศ ลาภา
แทน ผอ. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
15. พ.ต.อ.เกียรติภูมิ สุวรรณไตรย์
ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร
16. พ.ต.อ.กิตเตชิษฐ์ บารุง
ผกก.สภ.คาชะอี
17. พ.ต.ท.ภูวนาทยื สุขรมย์
แทน ผกก.สภ.ดอนตาล
18. พ.ต.ท.พิชิต ศรีวรรณา
แทน ผกก.สภ.ดงหลวง
19. พ.ต.อ.หญิงอมรรัตน์ บัวศรี
ผกก.พิสูจน์หลักฐานจังหวัดมุกดาหาร
20. พ.ท.สกล ศรีมุกดา
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. นายวันชัย ประยงหอม
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
29. นางสาวเยาวลักษณ์ ทองทวี
ผู้อานวยการศูนย์ปเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
30. นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
31. นางสาวปวีณา ผิวขา
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดมุกดาหาร
32. นางสาวฐิติรัตน์ แสนสุข
หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
33. นายชาคริต นาควิเชียร
หัวหน้าด่านป่าไม้มุกดาหาร
34. นายสุรสิทธิ์ ธีรธนวัฒน์
แทน ผอ.โครงการชลประทานจังหวัดมุกดาหาร
35. นางพรรณวดี เจริญนาม
แทน สถิติจังหวัดมุกดาหาร
36. นายกิติพงษ์ ชลิทธิกุล
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
37. นายเสกสันต์ ไชยบูลย์
ผู้อานวยการอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
38. นางธงชัย โสดา
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
39. นายฉันทะ สีแก่
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
40. นางสาวสร้อย สกุลเด็น
ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ มุกดาหาร
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41. นายวิชา อาญาเมือง
42. นายทศพล สุวรรณไตรย์
43. นางพัชรพร สุวรรณไตรย์
44. นางสุพัตรา ไพฑูรย์
45. นางวัชราภรณ์ สิงห์แก้ว
46. นายฉันทะ สีแก่
47. นายศศิพงษา จันทรสาขา
48. นางสาวณิราวรรณ ปัญสุทธิ์
49. นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขขี
50. นางลักขณา บุญนา
51. นางสาววรรณา บุดดีสิงห์
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
62. นายเฉลียว ผาบุญ
63. นางสาวเดือนเพ็ญ ใจคง
64. นายไตรรงค์ ถวิลไพร

ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการ คปภ.จ.มห
แทน ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าด่านตรวจประมงมุกดาหาร
หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

๕
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) พิธีมอบเครื่องหมาย“รักษาดินแดนยิ่งชีพ” (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้จัดสร้างเครื่องหมาย“รักษาดินแดน
ยิ่ งชีพ ” ขึนเป็ นเครื่ องหมายที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภู มิ พลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรม
ราชานุญาต ให้กองบัญชาการ กองอาสารักษาดินแดน อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร.
ประดิษฐานบนเครื่องหมายฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องหมาย
แก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเพื่อมอบให้กับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสา
รั ก ษาดิ น แดน และผู้ ป ระกอบคุ ณ ประโยชน์ ต่ อ กิ จ การกองอาสารั ก ษาดิ น แดนและ
ประเทศชาติเป็นส่วนรวม สาหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ ในการ
รักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิตในการนี กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้พิจารณา
มอบเครื่ อ งหมาย “รักษาดิ นแดนยิ่งชี พ” ให้ กั บผู้ ท าคุ ณประโยชน์ ต่ อประเทศชาติ เป็ น
ส่วนรวม สมควรได้รับการยกย่อง ให้ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เพื่อเป็นการ
เชิดชูเกียรติ ซึ่งได้มาพร้อม ณ ที่นีแล้วในโอกาสนีขอกราบเรียนเชิญ ผู้บังคับการกองอาสา
รั กษาดิ น แดนจั งหวัด มุ ก ดาหาร กล่ าวแสดงความยิ น ดี กั บ นายกฤษณ์ แก้ ว ทองหลาง
ตาแหน่ ง หั ว หน้ าส านักงานป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด มุกดาหาร ผู้ ได้รับ
เครื่องหมายฯ และประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อถวายสักการะ พร้อมทังได้กรุณา
อัญเชิญเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ไว้ที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ เพื่อให้ผู้ได้รับ
เครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ ” เข้ารับเครื่องหมายฯ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

(2) พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติค รอบครัวร่มเย็น บุค คลดีเด่น ด้านการพัฒ นาครอบครัว
และผู้ สู ง อายุ ที่ เ ป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ นสั ง คมระดั บ จั ง หวั ด ประจ าปี 2564
(สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร)

๖
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533 กาหนดให้วันที่ 14 เมษายน
ของทุ กปี เป็ นวันแห่ งครอบครัว เพื่อกระตุ้นให้ ประชาชนเห็ นความส าคัญ ของสถาบั น
ครอบครัว สมาชิกในครอบครัวมีกระบวนการเรียนรู้ร่ วมกัน เข้าใจบทบาทที่เปลี่ยนแปลง
รวมทังเพื่อสร้างแนวคิดให้ครอบครัวมีส่วนในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
และเพื่ อ รณรงค์ ให้ ภ าครั ฐ ภาคธุ รกิ จ และภาคเอกชนเข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา
ครอบครัวมากขึน มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ให้วันที่ ๑๓ เมษายน
ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสนี
ตังแต่ปี ๒๕๒๖ เป็นต้นมา เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญ
ของผู้สูงอายุ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุนาศักยภาพ ความสามารถที่มีอยู่ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกับคนวัยอื่นตามศักยภาพของตนเอง เพื่อคงไว้ซึ่งคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นผู้สูงอายุ ด้วยสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
จั ด ท าโครงการวั น แห่ งครอบครั ว และวั น ผู้ สู งอายุ แ ห่ งชาติ ประจ าปี 2564 ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคโควิด
19 ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 มี ก ารคั ด เลื อ กครอบครั ว ร่ ม เย็ น ระดั บ จั งหวั ด
บุ คคลดีเด่นด้านการพัฒ นาครอบครัวระดับจังหวัด และผู้สู งอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีใน
สังคมระดับจังหวัด ประจาปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่
ครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็น เป็นสุข เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม
บุ คคลซึ่ งมี ผ ลงานดี เด่ น เป็ นที่ ป ระจั ก ษ์ ในการพั ฒ นาครอบครัว ด้ วยการมุ่ งมั่ น ทุ่ ม เท
และรับผิดชอบเพื่อขับเคลื่อนงานด้านครอบครั ว เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ระดับจังหวัด ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทุก
ภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าและเห็นความสาคัญของผู้สูงอายุ ครอบครัวและบุคคลที่ได้รับโล่
เชิดชูเกียรติ ดั งนี ครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด จานวน 2 ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัว
นายปริญญา เมืองโคตร อยู่บ้านเลขที่ 8 ม.3 ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ และครอบครัว
นายชัยรัตน์ สุวรรณไตรย์ อยู่บ้านเลขที่ 134 ม.4 ต.คาชะอี อ.คาชะอี บุคคลดีเด่นด้านการ
พั ฒ นาครอบครั ว ระดั บ จั งหวั ด ได้ แ ก่ น ายปริ ญ ญา เมื อ งโคตร อยู่ บ้ านเลขที่ 8 ม.3
ต.หว้านใหญ่ อ.หว้ านใหญ่ ผู้ สู งอายุ ที่ เป็ นแบบอย่ างที่ ดี ในสั งคม จ านวน 3 ราย ได้ แก่
นายณรงค์ อุ ปั ญ ญ์ อยู่ บ้ านเลขที่ 44 ม.4 ต.ค าชะอี อ.ค าชะอี นายพล เชื อคมตา
อยู่ บ้ านเลขที่ 38 ม.14 ต.กกตูม อ.ดงหลวง และนายดี ชาวเขา อยู่บ้ านเลขที่ 77 ม.9
ต.กกตูม อ.ดงหลวง

(3) พิ ธี เ ชิ ญ สิ่ ง ของพ ระราช ท าน มอ บ แก่ ป ระช าช น ที่ มี ฐ าน ะยากจน แล ะ
ขาดแคลนเพื่อใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยมูล นิ ธิร าชประชานุ เคราะห์ ในพระบรมราชูปถัม ภ์ ได้พ ระราชทานหน้ ากาก
อนามั ย แก่ ป ระชาชนที่ มี ฐ านะยากจนและขาดแคลนที่ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ น

๗
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโค โรนา 2019 และทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะประธานกรรมการ
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้เชิญ
สิ่งของพระราชทาน (หน้ากากอนามัย) จานวน 2,880 กล่อง ขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการ
จั งหวั ด มุ ก ดาหาร ยื น ตรงหน้ า พระบรมฉายาลั ก ษณ์ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ และเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้แทนแต่ละอาเภอ
รวมทังสิน 7 อาเภอ
(4) พิธีมอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีโครงการเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรั ตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุ มารี “ร่ วมใจผู กรั ก ปั น สุ ข ยิ้ มสู้ โควิ ด ”
(สานักงานพัฒนาชุมชนมุกดาหาร)
ด้ ว ยกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ จั ด ตั งกองทุ น พั ฒ นาเด็ ก ชนบท จั ด ตั งขึ นตั งแต่
พ.ศ. 2522 เพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และด้อยโอกาสใน
ชนบท ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็กในกรณีที่งบประมาณภาครัฐมีไม่เพียงพอ
ต่อ มาในปี พ.ศ. 2536 สมเด็ จ พระเทพรัต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงรั บ
กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยพระราชทานอนุญาตให้ใช้ชื่อว่ากองทุน
พัฒ นาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และกองทุ น ฯ ได้ จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ หารายได้ ส มทบกองทุ น พั ฒ นาเด็ ก ชนบทใน
พระราชูปถัมภ์ และนาเงินไปช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาเด็กวัยก่อน
เรี ย นที่ ย ากจนและขาดแคลนในชนบท ตลอดจนการช่ ว ยเหลื อ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
และเด็กที่ประสบภัยพิบัติ ปัจจุบัน ประเทศไทยกาลังเผชิญวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดระลอกที่สามตังแต่ต้น
เดื อ นเมษายน 2564 จนปั จ จุ บั น และคาดการณ์ ว่ าอาจต้ อ งใช้ เวลาในการควบคุ ม
มากกว่าในระลอกที่หนึ่งและสอง ที่ผ่านมา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาเด็ ก ชนบทจั ง หวั ด มุ ก ดาหารเห็ น
ความเดือดร้อนของประชาชน จึงมอบหมายให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
ในฐานะกรรมการและเลขานุ ก าร คณะกรรมการบริห ารกองทุ น พั ฒ นาเด็ ก ชนบทฯ
จังหวัดมุ กดาหาร จัดท าโครงการ กองทุ นพั ฒ นาเด็กชนบท ในพระราชูป ถัม ภ์ส มเด็ จ
พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุม ารี “ร่ว มใจ ผู กรัก ปั น สุ ข ยิ มสู้ โควิด ” ขึ น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือเด็กและครอบครัวเด็กก่อนวัย
เรี ยน ที่ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัส โคโรนา
2019 (COVID-19) ที่ มี ฐ านะยากจนและด้ อ ยโอกาสในชนบทให้ ได้ รั บ การพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึน ทังร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จานวน 500 ทุนๆ ละ
1,000 บาท รวมเป็นเงิน 500,000 บาท ในการนี ขออนุญาตเรียนเชิญผู้ว่าราชการ
จั งหวั ด มุ ก ดาหาร ได้ เปิ ด กรวยดอกไม้ ธู ป เที ย นแพร พร้อ มทั งกรุ ณ าท าพิ ธี ม อบทุ น
อุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ให้กับนายอาเภอทุกอาเภอ จานวน 7 อาเภอ
(5) ค ากล่ า วมอบประกาศเกี ย รติ คุ ณ ให้ แ ก่ ข้ า ราชการกรมการปกครองที่ เกษี ย ณ
อายุ ร าชการ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 (ที่ ท าการปกครองจั ง หวั ด
มุกดาหาร)

๘
ด้วยกรมการปกครองได้มอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ข้าราชการกรมการปกครองที่
เกษียณอายุราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
อยู่ในวินัยอันดี เสียสละ อุทิศกาลังกายและกาลังใจอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและ
ประชาชนส่วนรวม เพื่อเป็นขวัญกาลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่
ให้ กรมการปกครองด้ว ยความมุ่งมั่นเข้มแข็งมาเป็น ระยะเวลานาน จึงขอเชิญ ท่ านผู้ ว่า
ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ได้ ก รุ ณ าให้ เกี ย รติ ม อบประกาศเกี ย รติ คุ ณ ดั ง กล่ า วให้ แ ก่
ข้าราชการของกรมการปกครองที่เกษียณอายุราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จานวน ๓ ราย ดังนี (๑) นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ ตาแหน่งนายอาเภอดอนตาล สังกัด ที่ทา
การปกครองอาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร (๒) นายวิไล คงมงคล ต าแหน่ งเจ้ าหน้ า ที่
ปกครองชานาญงาน สังกัดที่ทาการปกครองอาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหาร(๓) นางสมคิด
คนเพี ยร ตาแหน่ งเจ้าหน้าที่ปกครองช านาญงาน สังกัดที่ทาการปกครองอาเภอคาชะอี
จังหวัดมุกดาหาร
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

คลังจังหวัด

ไตรมาสที่

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
1.2 การนาเสนอภาพกิจกรรมโครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาด ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 – 2565 (สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564
รายงานการประชุมมี จานวน 17 หน้ า ฝ่ ายเลขานุการได้ เผยแพร่รายงานการประชุม
ในเว็ บ ไซต์ จั งหวั ด www.mukdahan.go.th และได้ จั ดส่ งรายงานการประชุ มทาง E-Mail
ส่วนราชการและหน่วยงานตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงาน
การประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี (Agenda)
(1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(เดือนสิงหาคม 2564) (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบกาหนดเป้าหมาย
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสนับสนุนการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสังคมภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา
2019 โดยกาหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณฯ เป็นรายไตรมาส ดังนี

ภาพรวม
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

งบประจา
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

หน่วยวัดเป้าหมาย : ร้อยละ
ลงทุน
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

๙
1
2
3
4

32
54
77
100

36
57
80
100

20
45
65
100

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตังแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
หน่วย : ล้านบาท
ประเภท

เงินรับโอนจัดสรร

ก่อหนี้
(PO+เบิกจ่าย)

เบิกจ่าย
จานวนเงิน
(ร้อยละ)

ลาดับ
เบิกจ่าย

1,464.585
1,594.730
3,059.315

1,274.409
1,360.906
2,635.315

1,266.655
1,153.375
2,420.030

86.49
72.32
79.10

60

38.992
133.437
172.429

24.548
121.118
145.666

22.739
71.591
94.330

58.32
53.65
54.71

18
37
32

254.973
254.973

125.461
125.461

125.461
125.461

49.21
49.21

งบภาพรวมทั้งจังหวัด

รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม

7
14

งบจังหวัด

รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ

รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม

หน่วย : ล้านบาท
ประเภท

เงินรับโอนจัดสรร

ก่อหนี้
(PO+เบิกจ่าย)

เบิกจ่าย
จานวนเงิน
(ร้อยละ)

ลาดับ
เบิกจ่าย

งบองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม

143.833
40.641
184.474

129.990
28.457
158.447

129.990
129.990

90.38
70.47

30
64
73

งบเทศบาลเมือง

รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม

122.895
120.612
120.612
98.14
28
20.685
5.427
1.460
7.06
113
143.580
126.039
122.072
85.02
181
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564
(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภท

งบประมาณ

ปี พ.ศ. 2563

ที่ประชุม

615.670

รับทราบ
๓.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)

เบิกจ่าย
จานวนเงิน

ร้อยละ

531.197

86.28

๑๐

อัยการจังหวัด

ที่ประชุม

คลังจังหวัด

(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
ผู้ประกอบการฟ้องร้องเรียก ค่าสิ่งของ อาทิเช่น เครื่องกรองนา เครื่องรับสัญญานอินเตอร์เน็ต
เป็นต้น ทังสิน 283 โรงนัน หลังจากที่ทางอัยการจังหวัดมุกดาหารได้แก้ต่างให้โรงเรียนต่างๆ
จากเดื อนที่ แล้ วยั งมี คดี ที่ ค้างในศาล จ านวน 48 คดี มีการถอนคดีแพ่ งออกไปแล้ วประมาณ
5 เรื่อง และทางอัยการฯ มีการแจ้งความดาเนินคดีกับบริษัทฯ เพิ่มจากเดิมเพิ่มเป็น 3 คดี
รับทราบ
๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)
(1) รายงานสภาพเศรษฐกิ จ การคลั งจั งหวั ดมุ ก ดาหาร เดื อนกรกฎาคม 2564
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
“ในเดื อ นกรกฎาคม 2564 เครื่ อ งชี ภาวะเศรษฐกิ จ การคลั งจั งหวั ด มุ ก ดาหาร บ่ งชี ว่ า
เศรษฐกิจ จังหวัดมุกดาหารมีสัญญาณขยายตัว เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็น
ผลมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจด้านอุปทาน (เศรษฐกิจด้านการผลิต) และด้านอุปสงค์
(เศรษฐกิจ ด้านการใช้จ่าย) จากการขยายตัว ของเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรม ภาคบริการ
การค้าชายแดน และการลงทุนภาคเอกชน ส่วนภาคอุตสาหกรรม การบริโภคภาคเอกชน
และการใช้จ่ายภาครัฐ หดตัว สาหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัด อัตราเงินเฟ้อทั่วไปหดตัว
ส่ ว นการจ้ างงานขยายตั ว เมื่ อ เที ยบกั บ เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ก่ อน”เศรษฐกิ จ ด้ านอุ ป ทาน
(การผลิต) พบว่า ภาพรวมมีสัญญาณขยายตัว เมื่ อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สะท้อน
จากการผลิ ตภาคเกษตรกรรมขยายตัว โดยดัช นีผ ลผลิ ตภาคเกษตรกรรม (API) ขยายตั ว
ร้อยละ 62.57 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนก่อน และขยายตัวจากเดือนก่อนหน้าที่
ขยายตัว ร้อยละ 19.46 เป็นผลมาจากการขยายตัวของปริมาณผลผลิตและราคายางพารา
ขยายตั ว เพิ่ ม ขึ น เนื่ อ งจากต้ น ยางพาราที่ ก รีด ได้ ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ในช่ ว งอายุ ที่ ให้ ผ ลผลิ ต สู ง
และเกษตรกรมีแรงจูงใจจากราคายางพาราที่ปรับตัวสูงขึน ตามความต้องการยางพารของ
ประเทศคู่ ค้ า รายใหญ่ ส่ งผลให้ เกษตรกรกรี ด ยางเพิ่ ม ขึ น จากความต้ อ งการของตลาด
ปลายทางเพื่ อ ผลิ ต ถุ ง มื อ ยาง และจากการก าหนดนโยบายควบคุ ม ปริ ม าณการส่ ง ออก
ของกลุ่มผู้ส่งออกยางพารา 3 ประเทศทังไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ส่งผลให้ปริมาณการ
ส่งออก มีความสมดุลกับปริมาณการใช้ยางพาราโลก ภาคการบริการ (SI) ขยายตัว ร้อยละ
3.05 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และขยายตัวเพิ่มขึนจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัว
ร้อยละ -3.61 พิจารณาจากการเพิ่มขึนของจานวนนักท่องเที่ยวผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
หลังจากมีการกระจายวัคซีนปัองกันของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มขึน
ในหลายประเทศ ส่วนภาคอุตสาหกรรมหดตัวโดยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (IPI) หดตัว
ร้อยละ -2.79 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และหดตัวลงอย่างต่อเนื่องจากเดือน
ก่ อ นหน้ า ที่ ห ดตั ว ร้ อ ยละ -1.27 พิ จ ารณ าจากการลดลงของจ านวนโรงงานใน
ภาคอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ที่ ท ยอยปิ ด กิ จ การลง ที่ ได้ รั บ ผลกระทบจากสถานการณ์ ก าร
แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)เศรษฐกิจด้านอุป
สงค์ (การใช้จ่าย) พบว่า มีสัญญาณขยายตัว ร้อยละ 33.62 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน และขยายตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ ขยายตัว ร้อยละ 25.93 เป็นผลมาจาก ดัชนีการค้า
ชายแดน (X-M Index) ขยายตั ว ร้อ ยละ 43.67 เมื่ อเที ย บกั บ เดื อนเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น
โดยมูลค่าส่งออกขยายตัว ร้อยละ 27.64 โดยสินค้าส่ งออกที่มีมูล ค่าสูงสุด 3 ล าดับแรก

๑๑
คือ (1) เครื่องประมวลผลข้อมูล เครื่องอ่านข้อมูล (2) เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไดโอด
ทรานซิส เตอร์ และ (3) วงจรพิมพ์ ตามลาดับ ส่วนสินค้านาเข้าขยายตัว ร้อยละ 64.11
โดยสินค้านาเข้าที่มีมูลค่าสูงสุด 3 ลาดับแรก คือ (1) เครื่องประมวลผลข้อมูล เครื่องอ่าน
ข้ อ มู ล (2) เครื่ อ งอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ส าหรั บ โทรศั พ ท์ เครื่ อ งอุ ป กรณ์ โ ทรคมนาคม และ
(3) อุป กรณ์ ห น่ ว ยเก็บ ความจา ดัช นีการลงทุ นภาคเอกชน (Ip Index) ขยายตัว ร้อยละ
9.04 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และขยายตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อย
ละ 1.49 เป็ น ผลมาจากการขยายตั ว ของสิ น เชื่ อ เพื่ อ การลงทุ น จากการปล่ อ ยสิ น เชื่ อ
เพื่อลูกค้าภาคธุรกิจสินเชื่อสาหรับกิจการเอสเอ็มอี สินเชื่อเพื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีประชา
รั ฐ และจากมาตรการสิ น เชื่ อ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระกอบการของภาครั ฐ ดั ช นี ก ารบริ โภค
ภาคเอกชน (Cp Index) หดตัว ร้อยละ -31.43 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และ
หดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัว ร้อยละ -33.29 พิจารณาจากการหดตัว ของการ
จดทะเบียนใหม่รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง และภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้ลดลง
ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ (G Index) หดตัว ร้อยละ -12.30 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อ น และหดตัว จากเดือ นก่ อนหน้ าที่ ข ยายตัว ร้อยละ 2.08 พิ จารณาจากการเบิ กจ่ าย
รายจ่ายงบลงทุนหดตัว ร้อยละ -70.50 เนื่องจากรายจ่าย งบลงทุนส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่าง
การดาเนินการของผู้รับจ้างซึ่งยังไม่ถึงระยะเวลาการส่งมอบงานตามสัญญาที่กาหนด และจาก
การปิดแคลมป์คนงานก่อสร้าง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชือ
ไวรั ส โคโรนา 2019 (Covid-19) ส่ ว นรายจ่ายงบประจาขยายตัว ร้อ ยละ 3.37 ตาม
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้ เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด ด้านรายได้เกษตรกรใน
จังหวัดมุกดาหาร พบว่าในเดือนกรกฎาคม 2564 ดัช นีรายได้เกษตรกรขยายตัวร้อยละ
21.91 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และขยายตัวจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัว ร้อย
ละ -5.73 ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตั ว ร้อยละ
62.57 จากการขยายตัวของปริมาณผลผลิตยางพาราที่เพิ่มขึนด้านการเงิน พบว่าปริมาณ
สิ น เชื่ อ รวมสู ง กว่ าปริม าณเงิ น ฝากรวมซึ่ ง ปริ ม าณเงิน ฝากรวมขยายตั ว ร้อ ยละ 13.32
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และขยายตัวจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัว ร้อยละ -1.29
สาหรับปริมาณสินเชื่อรวมขยายตัว ร้อยละ 10.41 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
และขยายตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัว ร้อยละ 2.24 จากการปล่อยสินเชื่อเพื่อลูกค้าภาค
ธุรกิจ สินเชื่อสาหรับกิจการเอสเอ็มอีและสินเชื่อเพื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีประชารัฐ และ
จากมาตรการสิ น เชื่ อ เพื่ อช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระกอบการของภาครัฐ ด้ านเสถี ย รภาพเศรษฐกิ จ
(Stability) พบว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปอยู่ที่ระดับ 99.81 หดตัว ร้อยละ -2.14 เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และหดตัวจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัว ร้อยละ -1.37 ซึ่ง
เป็นการหดตัวของดัชนีราคาสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ ข้าว แป้ง ผลิตภัณฑ์จาก
แป้ง เนือสัตว์ เป็ด ไก่ สัตว์นา ไข่ ผลิตภัณฑ์นม ผัก ผลไม้ และเครื่องประกอบอาหาร เป็นต้น
สาหรับการจ้างงานในเดือนกรกฎาคม 2564 ขยายตัว ร้อยละ 36.37 เมื่ อเทียบกับเดือน
เดี ย วกั น ของปี ก่ อ นจากมาตรการของภาครัฐ ที่ ส่ งเสริม การจ้ างงานให้ กั บ ประชาชนและ
ผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดระลอกสามอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) เพื่อให้แรงงานยังมีงานทาและภาคธุรกิจยังเดินหน้าต่อได้ด้านการคลัง
พบว่าในเดือนกรกฎาคม 2564 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมมีจานวน 735.77 ล้านบาท
หดตัวร้อยละ -19.15 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการเบิกจ่ายรายจ่ายงบ
ลงทุน หดตัวร้อยละ -70.50 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และรายจ่ายงบประจา
ขยายตัว ร้อยละ 3.37 ทังนี การเบิกจ่ายรายจ่ายงบประจา มีจานวน 653.92 ล้านบาท
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ที่ประชุม

นายแพทย์ สสจ.

ที่ประชุม

โด ย ห น่ ว ย งาน ที่ มี ก าร เบิ ก จ่ าย รา ย จ่ า ย งบ ป ร ะ จ า สู งสุ ด 3 อั น ดั บ แ ร ก คื อ
(1) สนง.คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2) ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร และ
(3) เทศบาลเมืองมุกดาหาร สาหรับผลการเบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุนมีจานวน 81.86 ล้าน
บาท ซึ่งหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุนสูงสุด คือ (1) แขวงทางหลวงมุกดาหาร
(2) โครงการชลประทานมุกดาหาร และ (3) สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
มุกดาหาร สาหรับผลการจัดเก็บรายได้ จัดเก็บได้ทังสิน 431.15 ล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ
42.56 เมื่อ เที ย บกับ เดือนเดี ยวกัน ของปี ก่อน เนื่อ งจากหน่ว ยจัด เก็บ รายได้ โดยเฉพาะ
สรรพากรพืนที่มุกดาหาร สรรพสามิตพืนที่มุกดาหาร และด่านศุลกาการมุกดาหาร จัดเก็บ
ภาษีได้เพิ่มขึน สาหรับดุลงบประมาณ ในเดือนกรกฎาคม 2564 ขาดดุลงบประมาณ จานวน
304.62 ล้านบาท พิจารณาจากการจัดเก็บรายได้ต่ากว่ารายจ่ายเงินงบประมาณรวม
รับทราบ
(2) สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดมุกดาหาร
(สานักงานสาธารณสุข จังหวัดมุกดาหาร)
ยังพบการระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ
ทั่วโลก และพบการระบาดระลอกใหม่ในหลายประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564
สถานการณ์โรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลกพบผู้ติดเชือ จานวน 213,308,068 ราย
เสียชีวิต 4,453,760 ราย รักษาหาย 190,855,688 ราย ประเทศที่พบผู้ติดเชือสูงสุด 10
อันดับ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อินเดีย บราซิล รัสเซีย ฝรั่งเศส ยูไนเต็ดคิงดอม ตุรกี อาเจนตินา
โคลั มเบี ย และสเปน (ที่ มา:https://www.worldometers.info/coronavirus สถานการณ์
COVID-19 ในประเทศไทย ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 พบผู้ติดเชือรายใหม่ 17,165 ราย
แยกเป็ น ติ ดเชื อในประเทศ 16,970 ราย ติ ดเชื อจากต่ างประเทศ 3 ราย และติ ดเชื อใน
เรื อนจ า 192 ราย เสี ยชี วิ ตสะสม 9,694 ราย ผลงานการให้ บริการวั คซี น ณ วันที่ 23
สิงหาคม 2564 สะสม 27,612,445 โดส ผลการดาเนินงาน สถานการณ์โรค COVID-19
จั งหวัดมุ กดาหาร พบผู้ ป่ วยสะสม 1,787 ราย รักษาหาย 1,502 ราย อยู่ระหว่ างรักษา
281 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต 4 ราย (ในพืนที่ อ.เมืองมุกดาหาร อ.ดอนตาล อ.คาชะอี และ อ.
หว้านใหญ่) พบการระบาดเป็น Cluster จานวน 9 Cluster ในพืนที่ อ.เมืองมุกดาหาร อ.นิคม
ค าสร้ อ ย และ อ.ดงหลวง การเฝ้ าระวั งเชิ งรุ ก โดยการเก็ บ ตั ว อย่ าง ATK ระหว่ างเดื อ น
กรกฎาคม – 25 สิงหาคม 2564 สะสม 9,642 ราย ผลตรวจพบเชือ 87 ราย การเฝ้าระวัง
แรงงานลาวเดินทางข้ามไปสะหวันนะเขต สปป.ลาวระหว่างวันที่ 1-25 สิงหาคม 2564 รวม
ทังหมด 4,076 ราย พบเชือสะสม 631 ราย (คิดเป็นร้อยละ 15.48) ผลงานให้บริการวัคซีน
จังหวัดมุกดาหาร สะสมตังแต่วันที่ 1 เมษายน – 25 สิงหาคม 2564 ผลงานร้อยละ 34.19
อาเภอที่มีผลการดาเนินงานสูงสุด ได้แก่ อ.เมืองมุกดาหาร รองลงมา คือ อ.หนองสูง อ.หว้าน
ใหญ่ อ.คาชะอี อ.นิคมคาสร้อย อ.ดอนตาล และ อ.ดงหลวง ตามลาดับ การมีส่วนร่วมของส่วน
ราชการ/หน่วยงาน (โดยเน้นแนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการ/หน่วยงานเพื่อขับเคลื่ อน
นโยบายต่างๆ) มีการจัดตังโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย การดาเนินงาน HI CI ในพืนที่ทุก
อาเภอ การเฝ้าระวังเชิงรุกโดยการเก็บตัวอย่าง ATK ในพืนที่ทุกอาเภอ การดาเนินการตาม
คาสั่งจังหวัด ประกาศจังหวัด การบังคับใช้กฎหมาย และการดาเนินคดีกับบุคคลที่ไม่ปฏิบัติ
ตามคาสั่งจังหวัด หรือคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
รับทราบ
๓.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร

๑๓
หน.สนจ.

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

(1) สรุปมติคณะรัฐมนตรี ประจาเดือนสิงหาคม 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)
(3) จุ ล สารส านั กงานคลั ง จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ปี ที่ 1 7 ฉบั บ ที่ 7 /2 5 6 4
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
(4) สรุ ป สภาวะการค้ า ชายแดนไทยกั บ สปป.ลาวด้ า นจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ประจาเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(5) ดั ช นี ร าคาผู้ บ ริ โภคจั งหวัด มุ ก ดาหาร ประจ าเดื อ นกรกฎาคม พ.ศ. 2564
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(6) แผนการใช้ ที่ ดิ น ระดั บ ต าบล ปี ง บประมาณ 2564 กรมพั ฒ นาที่ ดิ น
(สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร)
รับทราบ

มติที่ประชุม

เรื่องอื่น ๆ
- กาหนดประชุมกรมการจังหวัดมุ กดาหาร และหัวหน้า ส่วนราชการประจาจังหวัด
มุ ก ดาหาร ครั้ ง ที่ 9/๒๕64 ในวั น พุ ธ ที่ 29 กั น ยายน 2564 เวลา ๐9.3๐ น.
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 11.30 น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร)
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

