รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 6/๒๕62
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายชยันต์ ศิริมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นางศิริรัตน์ ศิริมาศ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
3. นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
4. นายศุภกร มูลสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
5. นายสุวิทย์ จันทร์หวร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
6. นายสาเร็จ หงษ์พันธ์
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
7. ร.ต.ท.มนตรี ทุมนัส
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
8. นายมีชัย ปัฐพี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
9. นายสันธาน สร้อยสาโรง
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
10. นายเจนวิทย์ ทองเงิน
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
11. นายปรีชา เจริญยศ
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
12. นางสงวน มะเสนา
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
13. นายวีระพล เทพากร
แทน หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
มุกดาหาร
14. นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
15. นายกนก ศรีวิชัยนันท์
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
16. นายพรชัย พุดซ้อน
นายอาเภอคาชะอี
17. นายยุคล กาญจนศิริพงศ์
นายอาเภอดอนตาล
18. นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
19. นายสมศักดิ์ บุญจันทร์
นายอาเภอดงหลวง
20. นายวิรัตน์ เจริญจิตร
แทน นายอาเภอหนองสูง
21. นางสาวบุญเตรียม คาถา
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
22. นายอาพล สุดนิคม
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
23. นายมัฆวาน โภคสวัสดิ์
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
24. นายปิยะ นับถนอม
แทน ผู้จัดการสานักงานจัดการนาเสียสาขามุกดาหาร
25. นางพรผกา ศิริบุรี
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
26. นายบรรจง บรรจง
แทน จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
27. นายพูนทรัพย์ ศรีไพบูลย์
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
28. นางระพีพรรณ รัตนบริหาร
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
29. นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
30. นายจักราวุธ จุฑาสงฆ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
31. นายบัญชา ผลานุวงษ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
32. นายปิยะพงศ์ นาโสก
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
33. นายวรวุฒิ จันทิ
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 10.2
34. นายอุทิน สุทธิสาร
ผู้อานวยการการเลือกตังประจาจังหวัดมุกดาหาร
35. นายบรรจง นิลสิทธิ์สถาพร
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
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36. นางสาวระวีวรรณ แสนสวาสดิ์
37. นายปรีชา เจริญทรง
38. นางสาวกัญญา ไชยพิบูล
39. นายพยุง บุญสมสุวรรณ
40. นายสุรชัย ตังยศวิไล
41. นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์
42. นางสาวณริศรา ศรีเจริญ
43. นายสมเกียรติชัย วงษ์สิรภัค
44. นายธนพล นามวงค์พันธ์
45. นายวิรัตน์ ศรีมงคล
46. นายประภาส ภูเนตร
47. นายชัชวาล ราชขันธ์
48. พล.ต.ต.อรรคพงศ์ พิมลศิริ
49. ร.ต.อ.อดิพงษ์ บุตรศาสตร์
50. ว่าที่ ร.ต.อ.ภคพล ไชยนาม
51. พ.ต.ท.สุทิน จันทร์แดง
52. พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ บารุงสวัสดิ์
53. พ.ต.อ.เกียรติภูมิ สุวรรณไตรย์
54. พ.ต.อ.วิจิตร บุญวรรณ
55. พ.ต.ท.วงศธร เจษฎาพงศธร
56. ร.ต.อ.มานะศักดิ์ แจ่มจันทร์
57. นางปิ่นอนงค์ วงศ์บุญ
58. นายประทีป ศรีโภคา
59. นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
60. นายวันชัย ประยงค์หอม
61. ว่าที่ ร.ต.ธเนศ เยื่องกระโทก
62. นางกฤษดาพร พิกุลศรี
63. นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม
64. นายพิศิษฐ์ ผลิสินเอื่ยม
65. นางสาวพิกุล ซุนพุ่ม
66. นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์
67. นายสมพร อาษาดี
68. นายไชยวุฒิ สังข์สน
69. นางสาวฐิติรัตน์ แสนสุข
70. นายอุดร ลุนาบุตร
71. นายมณเฑียร เหลืองเดชานุรักษ์
72. นายพิทักษ์ เมืองโคตร
73. นายอนันตชัย เสงี่ยมศักดิ์
74. นายไพจิตร ภูสีอ่อน
75. นายวศิน ศุภพิสุทธิ์
76. นายเกษม คามุงคุณ

แทน ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดมุกดาหาร
คลังจังหวัดมุกดาหาร
ธนารักษ์พืนที่มุกดาหาร
สรรพสามิตพืนที่มุกดาหาร
แทน สรรพากรพืนที่มุกดาหาร
แทน นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
ผอ. คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร
แทน ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
แทน ผก. ร้อย ตชด. ที่ 234
แทน ผกก.10 กองบังคับการตารวจนา
แทน ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
ผกก.อก.ภ.จว.มห
ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร
ผกก.สภ.คาชะอี
ผกก.สภ.ดอนตาล
แทน ผกก.สภ.นิคมคาสร้อย
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แทน สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดมุกดาหาร
ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
แทน ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทน โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการ กสทช. เขต 25
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
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77. นายมารุต อุปสานิกร
78. นายสนิท อาษาธง
79. นางพัชชาณัญช์ สุขเสริม
80. นายทศพล สุวรรณไตรย์
81. นางพัชรพร สุวรรณไตรย์
82. นางสุชาดา เคหะดิษฐ์
83. นายเลียง ผางพันธ์
84. นางวัชราภรณ์ สังข์แก้ว
85. นายรัฐธรรมนูญ อาจหาญ
86. นางสาวพรทิวา ยืนยง
87. นายเรือง สุพร
88. นายเดช สีหะมงคล
89. นายไกรสร แจ่มหอม
90. นายอนน บุญกระสาน
91. นายวิชัย พลอยกลม
92. นายเดชา แสงสุวรรณ
93. นางสาวรุจาภา วีสเบญ
94. นางสาวเสาวนีย์ บุพบุญ
95. นางจันทิภา ปัทมเสวี
96. พ.อ.สหชัจจ์ จิรโชติรังสรรค์
97. พ.อ.ผดุงศักดิ์ พันธ์วิไล
98. น.ท.อดิศักดิ์ ภานุโรจนากร
99. พ.อ.พรเทพ ชินสุวรรณ
100. นายสุพิชัย หล่าสกุล
101. นายทองอินทร์ อันอาน
102. นายกานต์ สุวรรณพันธ์
103. นางลักษมา ธารีเกษ
104. นายสุรจิตต์ จันทรสาขา
105. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์
106. นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล
107. นางมยุรี อึงตระกูล
108. นางมุณินทร์ธร อัคนิจ
109. นายสุรเดช อัคราช
110. นางศิริพร เศษแสงศรี
111. นายเกษม ผิวขา
112. นางรังสรรค์ อัตถเมย
113. นายชาคริต นาควิเชียร
114. นางเลขา บุตดีวงค์
115. นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์
116. นางอุดมลักษณ์ คาหาญ
117. นางดวงฤทัย พันมหา

ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยฯ
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
ผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการครูฯ จังหวัดมุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บชส.)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.นพค.24
ผบ.หมู่เรือที่ 3 นรข.
รอง ผอ.รมน.จว.มห. (ท.)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จังหวัดมุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 3 มุกดาหาร
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
หัวหน้าด่านป่าไม้มุกดาหาร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยงจังหวัดมุกดาหาร
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118. นางวิลาวรรณ ศรีสิทธิ์
119. นายอาทิตย์ ใจดี
120. นางบุญญสรณ์ บุญโสม
121. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร
122. นายทวีศักดิ์ ป้องศรี
123. นายอภิชาติ บุตรวร
124. นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง
125. นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์

แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
ผู้ช่วยผู้อานวยการ กสท เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ไม่มาประชุม
1. หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
2. นายอาเภอหว้านใหญ่
3. หัวหน้าภาคบริการโลหิตที่ 7 อุบลราชธานี
4. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
5. ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
6. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
7. ผู้จัดการธนาคาร ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร
8. ผกก.สภ.หว้านใหญ่
9. ผกก.สภ.หนองสูง
10. ผกก.สภ.ดงหลวง
11. หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
12. หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
13. หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
14. หัวหน้าไปรษณีย์มุกดาหาร
15. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
16. ผบ.กกล.รส.จว.มห
17. รองประธาน ก.ธ.จ. มุกดาหาร
18. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
19. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
20. ผอ. ศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร
21. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มนาฯ
22. ผอ.สานักบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
23. ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
24. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
25. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
26. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
27. นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
28. ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขามุกดาหาร
29. ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดมุกดาหาร

๕
เริ่มประชุมเวลา

เวลา 09.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานการประชุม
กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี

พิธีการก่อนการประชุม
1. พิ ธี ม อบเงิ น ทุ น การศึ ก ษามู ล นิ ธิ ร่ ว มจิ ต น้ อ มเกล้ า ฯ เพื่ อ เยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร)
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อตังเมื่อปี ๒๕๒๕
ในวโรกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นประธานก่อตังมูลนิธิฯ ตามคากราบทูลเชิญของ
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสาคัญของโลก ผู้ประสานการก่อตัง ด้วยความร่วมมือของ
องค์การเอกชนที่สาคัญ ๑๐ องค์การ คือ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ สภาสตรี
แห่ งชาติ ฯ สภายุ ว พุ ท ธิ ก สมาคมแห่ งชาติ ฯ สภาผู้ ป กครองและครู แ ห่ งประเทศไทย
สานักงานลู กเสือแห่ งชาติ คุรุสภา สันนิบ าตมูล นิธิแห่ งประเทศไทยฯ พุทธสมาคมแห่ ง
ประเท ศไทยฯ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารลู ก เสื อ ชาวบ้ า นฯ และชมรมลู ก เสื อ ชาวบ้ าน
กรุงเทพมหานคร เพื่ อ แสดงความจงรักภั กดี และกตเวทิ ต าคุ ณ ถวายแด่ส มเด็ จบู รพ
มหากษัตริยาธิราชเจ้ทุกพระองค์ และแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษของเราผู้เสียสละ
เลื อดเนื อและชีวิต สร้างความเป็นปึกแผ่ น และพัฒ นาประเทศสื บต่อมาจนถึงปัจจุบั น
ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ โดย
ให้ทุนการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่อง ทังในด้านความรู้และคุ ณธรรม รู้จักบาเพ็ญตนให้เป็น
ป ระ โย ช น์ ต่ อ ผู้ อื่ น แ ล ะ สั งค ม มี ค ว าม จ งรั ก ภั ก ดี ต่ อ ส ถ าบั น ช าติ ศ าส น า
และพระมหากษัตริย์ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ มอบเงินทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชน
ปีละประมาณ ๒,๒๐๐ ทุน เป็นเงินปีละประมาณ ๙ ล้านบาท ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้จัดสรร
ทุนการศึกษาแก่เยาวชนไปแล้ว มากกว่า ๒๙,๐๐๐ ทุน เป็นเงินทุนประมาณ ๒๑๕ ล้านบาท
ในการนี ได้ ม อบหมายประธานแม่ บ้ านมหาดไทยจั งหวัด (ภริย าผู้ ว่ าราชการจังหวั ด )
ในฐานะประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจาจังหวัด ออกไปเยี่ยมเยียนติ ดตาม
ดู แ ลทุ ก ข์ สุ ข ของเยาวชนด้ ว ยจิ ต ใจที่ เปี่ ย มด้ ว ยเมตตาธรรม ช่ ว ยแก้ ไขปั ญ หาต่ า งๆ
ของเยาวชนและครอบครัวผู้รับทุนมูลนิธิฯอย่างใกล้ชิด ในปีการศึกษา 2562 นี จังหวัด
มุกดาหาร มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษานี จานวน 10 ทุน
2. พิ ธี ถ วายหนั งสื อ “เสาเสมาธรรมจั กร” รางวั ล พระราชทานผู้ ท าคุ ณ ประโยชน์
ต่อพระพุทธศาสนา ประจาปี ๒๕๖๒ (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒ นธรรม ได้ดาเนินการคัดเลือกผู้ทาคุณ ประโยชน์
ต่ อ พระพุ ท ธศาสนา ประจ าปี ๒๕๖๒ เพื่ อ ส่ งเสริ ม ยกย่ อ งสรรเสริ ญ คุ ณ งามความดี
และประกาศเกี ย รติ คุ ณ ของผู้ ท าคุ ณ ประโยชน์ ต่ อ พระพุ ท ธศาสนาให้ เป็ น ที่ ป รากฏ
โดยได้พิจารณาคัดเลือกจากผู้ทาคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จานวน ๑๐ ประเภท
จั ง หวั ด มุ ก ดาหารได้ รั บ การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู้ ท าคุ ณ ประโยชน์ ต่ อ พระพุ ท ธศาสนา
ประจ าปี ๒๕๖๒ จานวน ๑ รูป ได้แก่พ ระครูวชิรสารธรรม เจ้าอาวาสวัดสระพั งทอง
(รองเจ้าคณะอาเภอเมืองมุกดาหาร) อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ประเภท
ส่ ง เสริ ม การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา สาขาการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาในประเทศ
โดยผู้ที่ได้รับ การคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัล “เสาเสมาธรรมจักร” จากสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พีรยพัฒ น รัฐสี มาคุณ ากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

๖
เมื่อวัน อาทิตย์ ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ พลับพลาพิธี บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุ งเทพมหานคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เนื่ อ งในเทศกาลวิส าขบู ช า
วัน ส าคั ญ ของโลก ประจ าปี ๒๕๖๒ เพื่ อ เป็ น การยกย่ อ งเชิ ด ชู เกี ย รติ ผู้ ที่ ได้ รับ รางวั ล
พระราชทานผู้ทาคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจาปี ๒๕๖๒ ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่า
ราชการจั งหวัด มุกดาหาร ได้ ถวายหนังสื อ “เสาเสมาธรรมจักร” รางวัล พระราชทาน
ผู้ ทาคุณ ประโยชน์ ต่ อพระพุท ธศาสนา ประจาปี ๒๕๖๒ แด่ท่ านพระครูว ชิรสารธรรม
เจ้าอาวาสวัดสระพังทอง (รองเจ้าคณะอาเภอเมืองมุกดาหาร)
3. พิ ธี ม อบรางวั ล การประกวดกิ จกรรมปศุ สั ต ว์ดี เด่ น ประจ าปี ๒๕๖๒ (ส านั ก งาน
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร)
1. โครงการพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนในถิ่ น ทุ ร กั น ดารตามพระราชด าริ สมเด็ จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การคัดเลือก
โรงเรียนโครงการตามพระราชดาริ“กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๒ ”ในระดับเขต
และระดั บ ประเทศ ซึ่ ง จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร มี โ รงเรี ย นเป้ า หมาย จ านวน ๒ แห่ ง
และสานักงานปศุสัตว์จังหวัด ได้คัดเลือกโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศ
ยานแห่ งประเทศไทย เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ
พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี บ้ านศรีถาวรพนา ตาบลกกตู ม อาเภอดงหลวง เป็ น
ตั ว แทนส่ งเข้ า ประกวด ผลการประกวดปรากฏว่า ได้ รับ รางวั ล ชนะเลิ ศ ระดั บ เขต ๔
และระดับประเทศ (การประกวดในระดับเขตและระดับประเทศ )
(1) มอบโล่ห์รางวัลชนะเลิศ และเงินรางวัล จานวน ๑๕,๐๐๐ บาท ในระดับเขต
(2) มอบโล่ ห์ ร างวั ล ชนะเลิ ศ และเงิ น รางวั ล จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท ใน
ระดับประเทศ
2. โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ “กิจกรรมคัดเลือก
หมู่ บ้ า น/กลุ่ ม ธคก. ดี เ ด่ น ระดั บ เขต ประจ าปี ๒๕๖๒” ซึ่ ง จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
โดยสานักงานปศุสัตว์จังหวัด ได้ส่งหมู่บ้าน/กลุ่ม ธคก. บ้านหนองกระยัง ตาบลนาสะเม็ง
อาเภอดอนตาล เป็นตัวแทนส่งเข้าประกวดระดับเขต ผลการประกวดปรากฏว่า ได้รับ
รางวั ล ดี เด่ น อั น ดั บ ที่ ๒ (การประกวดในระดั บ เขต) มอบโลห์ ร างวั ล และเงิน รางวั ล
จานวน ๗,๐๐๐ บาท
3. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิ จกรรมคัดเลือก
ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ ดีเด่นระดับ
จังหวัด ผลปรากฏว่า ศูนย์เครือข่าย เรียนรู้ฯด้านปศุสัตว์ อาเภอเมืองมุกดาหาร นายสุนีย์
สุ พ ร ได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น ศู น ย์เครือ ข่ายเรีย นรู้ฯ ด้านปศุ สั ต ว์ดี เด่น ระดั บ จั ง หวัด รับ ใบ
ประกาศเกีย รติบัตร (การประกวดในระดับจังหวัด ) มอบใบประกาศนียบัตร และวัส ดุ
การเกษตรมูลค่า จานวน ๒,๐๐๐ บาท

๗
4. พิ ธี ม อบใบรั บ รองมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน (มผช.) (ส านั ก งานอุ ต สาหกรรม
จังหวัดมุกดาหาร)
ส านั กงานอุ ต สาหกรรมจั งหวัด มุ ก ดาหาร เป็ น หน่ ว ยดาเนิ น การรับ รองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด ได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์ รับคาขอ ตรวจสถานที่ผลิต
และเก็บตัวอย่างส่งไปยังหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โดยคณะอนุกรรมการพิจารณารับรอง
คุณ ภาพผลิ ตภัณ ฑ์ชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ครังที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม
2562 ได้มีมติให้การรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดมุกดาหาร จานวน 10 ราย ดังนี
(1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านภู ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน ผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายขัด
(2) นางนิรพัต พงษ์มา ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ผ้า
คลุมไหล่
(3) กลุ่ ม วิส าหกิ จ ชุ ม ชนจั ก สานหวายบ้ า นโนนสว่างได้ รับ ใบรั บ รองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์จากหวาย
(4) กลุ่มของฝากของที่ระลึกได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ย่าม
(5) กลุ่มเสือเย็บมือบ้านนาหนองแคนได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมไหล่
(6) กลุ่มทอผ้าฝ้ายผ้าไหมบ้านหนองแต้ ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผลิตภัณฑ์ผ้าพันคอ
(7) นางบุ ญ ชิน แสนสุ ข ได้รับ ใบรับ รองมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุม ชน ผลิ ตภั ณ ฑ์
เสือผ้าสาเร็จรูปหญิง
(8) นางบุษราพร วังคะฮาด ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์
จากเส้นพลาสติก
(9) นางสาวสุ ภ าวิ ด า วงหาพิ ม พ์ ได้ รั บ ใบรับ รองมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
(10) กลุ่มอาชีพสานตะกร้าพลาสติก ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณ ฑ์ชุมชน
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
5. พิธีการมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้ชนะการประกวดข้าวตราคุณ ภาพ
ดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจาปี 2562 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยกรมการค้าภายในร่วมกับสมาคมโรงสีข้าวไทยได้ดาเนินการจัดประกวดข้าวตรา
คุณ ภาพดีเด่ น แห่ งประเทศไทย ประจาปี 2562 ขึน เมื่อวันที่ 17 มิถุน ายน 2562
โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อพั ฒ นาศักยภาพของโรงสี ในการผลิตข้าวสารให้ ได้คุณ ภาพและ
มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด รวมทังช่วยให้ผู้บริโภคสามารถหาซือข้าวสาร
ได้ตามคุณภาพที่ต้องการ ซึ่งผู้ชนะการประกวดจะได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิ ช ย์และยังสามารถนาใบประกาศเกียรติคุณ ที่ได้รับพิ มพ์
ติดบนภาชนะบรรจุ ข้าวได้ เป็นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
และผลการประกวดประจาปี 2562ในครังนี ข้าวตราคุณภาพของจังหวัดมุกดาหารได้รับ
รางวัลชนะเลิศ จานวน 1 รางวัล ขอกราบเรียนเชิญผู้ว่า ราชการจังหวัดมุกดาหารได้มอบ
โล่ และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ชนะการประกวด รางวัลชนะเลิศ ประเภทข้าวสารเหนียว
ยาวพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ข้าวตรา พีลีแคน ห้างหุ้นส่วนจากัด สมบูรณ์พูนผล
เลขที่ 204 หมู่ 1 ตาบลคาป่าหลาย อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

๘
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน
ลาดับ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 4 ราย
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่

1

นางลัษมา ธารีเกษ

2

นางสาวรุจาภา วีสเพ็ญ

3

นางสงวน มะเสนา

4

นายเจนวิทย์ ทองเงิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สานัก
ตรวจและประเมินผล สานักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญ
การพิเศษ
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเลย
พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลาภู
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
สาขาสามพราน

วัฒนธรรมจังหวัด
มุกดาหาร
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาการจังหวัด
มุกดาหาร
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
มุกดาหาร

มติที่ประชุม

รับทราบ

มติที่ประชุม

๑.2 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕62 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

มติที่ประชุม

1.3 สรุ ป ผลการด าเนิ น งานโครงการรณรงค์ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด
TO BE NUMBER ONE จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เดื อ นมิ ถุ น ายน ๒ ๕ ๖ ๒ (ส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
แทนหน.สนจ.
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

แทน หน.สนจ.

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/๒๕62 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562
รายงานการประชุม มี จ านวน 23 หน้ า ฝ่ ายเลขานุ การได้ เผยแพร่ รายงานการ
ประชุม ในเว็บ ไซต์ จังหวั ด www.mukdahan.go.th และแจ้ งส่ ว นราชการหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/๒๕62 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) การจั ด กิ จ กรรมเนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว ประจาปีพุทธศักราช 2562 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ในการประชุ มหารือ การจัด กิจกรรมเนื่อ งในโอกาส
วัน เฉลิ มพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หั ว ประจาปี พุ ท ธศั กราช ๒๕๖๒
เมื่อวัน ที่ 14 มิ ถุน ายน ๒๕๖๒ โดยมี ปลั ดส านัก นายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน ได้ มีม ติ
เห็นชอบการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประจ าปี พุ ทธศั กราช ๒๕๖๒ ในวัน อาทิต ย์ที่ 28 กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทั งในส่ ว นกลาง
ส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศ เพื่อให้การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

๙

มติที่ประชุม

นพ.สสจ.

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหารจึงกาหนดจัดกิจกรรมเนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว ประจาปีพุทธศักราช
๒๕๖๒ ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ดังนี
1. พิธีทาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เวลา 06.30 น. ณ บริเวณหน้า
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
2. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา 08.00 น. ณ ห้องแก้ว
มุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
3. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
เวลา 17.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
การแต่งกาย ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตารวจ : เครื่องแบบ
ปกติขาว (พิธีตามข้อ 1 และ 2 ไม่สวมหมวกพิธีตามข้อ 3 สวมหมวก) ประธานแม่บ้าน
มหาดไทยจั ง หวั ด : ชุ ด ไทยอมริ น ทร์ สี เหลื อ ง จิ ต อาสาพระราชทาน : ชุ ด จิ ต อาสา
พระราชทาน ประชาชน : ชุดสุภาพ โทนสีเหลือง
ทังนี รายละเอียดการดาเนินการจังหวัดมุกดาหารจะได้แจ้งให้ ทราบอีกครัง
หนึ่ง สาหรับในระดับอาเภอขอให้พิจารณาจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
ตามแนวทางดั ง กล่ า วข้ า งต้ น และจั ง หวั ด มุ ก ดาหารขอให้ ส่ ว นราชการ/หน่ ว ยงาน
ดาเนิ นการ ประดับพระบรมฉายาลั กษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว บริเวณด้านหน้ า
อาคารสานักงาน ประดับธงชาติไทยร่วมกับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และธงตราสัญลักษณ์
พระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เษก พุ ท ธศั ก ราช 2562 พร้ อ มประดั บ ผ้ า ระบายสี เหลื อ ง
และผ้าระบายสีขาวบริเวณรัวอาคารสานักงาน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่
4 สิ งหาคม 2562 รวมทั งประดั บ ไฟบริเวณอาคารส านั ก งานและถนนสายส าคั ญ ให้
สวยงาม ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2562 และจัดสถานที่
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณอาคารสานักงานที่เหมาะสม โดยประดับพระบรมฉายาลั ก ษณ์ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ธงชาติ ไ ทย ธงพระปรมาภิ ไ ธย ว.ป.ร.
พร้อมโต๊ะหมู่บู ชา จัดสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ปากกาสี นาเงิน โต๊ะและเก้าอี
ลงนามถวายพระพรชัย มงคล ส าหรับ บุ ค ลากรในสั งกัด และผู้ ม าติด ต่อ ราชการได้ ร่ว ม
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 4 สิ งหาคม
2562 รวมทั งมอบหมายเจ้ า หน้ า ที่ ค อยดู แ ลตรวจสอบให้ อ ยู่ ใ นสภาพเรี ย บร้ อ ย
และจัดเก็บสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลไว้ที่หน่วยงานเมื่อเสร็จพิธีฯ
รับทราบ
(2) รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
(พชอ.) (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
ประเด็นการพัฒ นาตามคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอยังยึด
แนวทางการขั บ เคลื่ อ น “นิ ค มมั่ น ยืน ” ๕ ดี ในประเด็ น คนดี สุ ข ภาพดี การศึ กษาดี
สิ่งแวดล้อมดี รายได้ดี (พอดีพอเพียง) ในปี 2562 อาเภอนิคมคาสร้อยยังยึดแนวทาง
นิคมมั่นยืน ๕ ดี มาดาเนินการต่อเนื่อง แต่ในปี 2562 นีได้เน้นหนักการพัฒ นา พชอ.
ในประเด็น “นิคมเมืองสะอาด” ๓ สะอาด คือสะอาดตา สะอาดกาย สะอาดใจ

๑๐

มติที่ประชุม

สะอาดตา มิติ " สิ่งแวดล้อมดี & สุขภาพดี&การศึกษา ”
- กิ จ กรรมรณรงค์ ล ด การใช้ โ ฟม,ถุ งพลาสติ ก สถานที่ ร าชการ ปลอดโฟม
ปลอดพลาสติก ๑๐๐ %
- กิจกรรมคัดแยกขยะในสานักงานส่วนราชการ ๑๐๐ %
- กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิง โดยจัดทาถังขยะอินทรีย์ในครัวเรือน
ข้าราชการ /ผู้นาชุมชน ๑๐๐ % ดาเนินการในครัวเรือน จานวน ๑๐,๒๙๙ ครัวเรือน
คิดเป็น ร้อยละ ๙๑.๗๘
- กิ จ กรรมรณรงค์ ใ ห้ ป ระชาชนในแต่ ล ะหมู่ บ้ า นต าบล ท ากิ จ กรรม Big
Cleaning ทุกเดือน การกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อ.นิคมคาสร้อย มีอัตรป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกต่าที่สุดของจังหวัดมุกดาหาร
สะอาดกาย มิติ "สุขภาพดี &รายได้ดี &ศึกษาดี"
- การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (Smart Kid ) ส่งเสริมหญิงตังครรภ์ หลังคลอด ได้รับ
การดูแลอย่างมีคุณภาพ (มหัศจรรย์ ๑๐๐๐ วัน) ดาเนินการ 11 แห่ง ส่งเสริมพัฒนาศูนย์เด็ก
เล็กให้มีคุณภาพ,มาตรฐานสากล (EF) ต้นแบบ ระดับอาเภอ ละ ๑ แห่ง (ศูนย์เด็กตาบลหนอง
แวง) และศูนย์เด็กคุณภาพ ต้นแบบตาบลละ ๑ แห่ง ใน ๗ ตาบล ร้อยละ ๑๐๐
- การดูแลส่งเสริมสุขภาพ ตามกลุ่มวัย ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ประชาชนกลุ่ม
สุขภาพดี ด้วย ๓ อ. ๒ ส. ทุกหมู่บ้าน ร้อยละ ๑๐๐ การดูแลประชาชนกลุ่ มผู้ สู งอาย
กิจกรรม LTC ในทุกตาบล ร้อยละ ๑๐๐ กิจกรรมจัดตังศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/
กองทุน LTCจัดตังโรงเรียนผู้สูงอายุ ในอาเภอ (ใหม่) จานวน ๔
สะอาดใจ กล่อง " คนดี & การศึกษาดี "
- กิจกรรมการส่งเสริม ความปลอดภัยทางการจราจร ป้องกัน อุบัติเหตุ/อุบัติภัย
ด่านชุมชน ในช่วงเทศการ จานวน ๗๙ หมู่บ้าน ร้อยละร้อย การดาเนินงาน งานศพ งานบุญ
ปลอดเหล้าปลอดการพนัน / ชุมชนต้นแบบ สู้เหล้าสู้การพนัน ดาเนินการ MOU ระดับตาบล ๗
ตาบล จานวน ๗๙ หมู่บ้าน กิจกรรม ชุมชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จานวน ๗๙ หมู่บ้าน การ
ส่งเสริมการป้ องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (ในกลุ่มเยาวชน TO BE NUMBER ONE) การสร้าง
ความเสมอภาคและเพิ่มโอกาส ในชุมชน ในสถานศึกษา ทุกแห่ง ร้อยละ ๑๐๐ ในชุมชน จานวน
๗๙ หมู่บ้าน ร้อยละ ๑๐๐
รับทราบ

(3) รายงานผลการใช้ จ่ ายเงิ นงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
คลังจังหวัด
1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
%
ลาดับการ
ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2562
เป้าหมาย สูง/ต่า เบิกจ่าย
รายการ
งบประมาณ ก่อหนี้ (PO) เบิกจ่าย ร้อยละ (เม.ย.62) (+/-) (ประเทศ)
งบประจา 1,098.63 844.97
834.57 75.96 80.00
-4.04
57
งบลงทุน 1,365.89 936.35
620.90 45.46 65.00 -19.54
64
รวม
2,464.52 1,781.32 1,455.47 59.06 77.00 -17.94
67

๑๑
2. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
%
ลาดับการ
ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2562
สูง/ต่า
เป้
า
หมาย
รายการ
เบิกจ่าย
(+/-)
ก่อหนี้
(ประเทศ)
งบประมาณ
เบิกจ่าย ร้อยละ (เม.ย.62)
(PO)
งบดาเนินงาน 45.48
26.21
25.96 57.08 80.00 -22.92
16
งบลงทุน
162.04
43.28
25.23 15.57 65.00 -49.43
65
รวม
207.52
69.49
51.18 24.66 77.00 -52.34
61
มติที่ประชุม

รับทราบ
(4) การดาเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)

คลังจังหวัด
ลาดับ

อาเภอ

จานวนบัตร

ส่งมอบบัตร
ให้กับผู้มีสิทธิ์ (ใบ)

คิดเป็น
ร้อยละ

คงเหลือ

คิดเป็น
ร้อยละ

1

เมืองมุกดาหาร

6,494

6,459

99.46

35

0.54

2

คาชะอี

2,783

2,736

98.31

47

1.69

3

ดอนตาล

2,106

2,099

99.67

7

0.33

4

นิคมคาสร้อย

2,356

2,355

99.96

1

0.04

5

ดงหลวง

2,054

2,052

99.90

2

0.1

6

หว้านใหญ่

1,265

1,265

100.00

0

0

7

หนองสูง

1,202

1,202

100.00

0

0

รวม

18,260

18,168

99.50

92

0.50

มติที่ประชุม

สถิติจังหวัด

รับทราบ
3.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
(1) โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าอย่างยั่งยืนในลุ่มน้าทั่วประเทศ จานวน 25 ลุ่มน้า (สานักงานสถิติ
จังหวัดมุกดาหาร)
ตามคาสั่ง คสช. ที่ 85/2557 เรื่อง แต่งตังคณะกรรมการกาหนดนโยบาย
และการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน า โดยมี อ านาจในการก าหนดกรอบนโยบาย
และแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรนา การป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง
และคุณภาพนาของประเทศ เพื่อให้การบริหารทรัพยากรนาของ ประเทศเป็นไปอย่างมี
เอกภาพ พร้อมทังเสนอแผนงาน โครงการ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร จัดการ
ทรัพยากรนา เพื่อให้เกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จั ด การ ทรั พ ยากรน า พ.ศ. 2558 - 2596 ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 6 ยุ ท ธศาสตร์ คื อ
1) การฟื้นฟูพืนที่ต้นนาและการป้องกันการพังทลายของดิน 2) การแก้ไขปัญหาการขาด
แคลน น าอุ ป โภ คบริ โ ภ ค 3 ) การแก้ ไ ขปั ญ หาการขาดแคลน น าเพื่ อการผลิ ต

๑๒
(เกษตร/อุตสาหกรรม) 4) การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 5) การป้องกันและ แก้ไข
ปัญหาคุณภาพนา และ 6) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทังนี คณะกรรมการ
กาหนดนโยบาย และการบริหารจัดการทรัพยากรนา ได้มีการแต่งตังคณะอนุกรรมการ
จ านวน 5 คณ ะ เพื่ อ จั ด ท าแผนบริ ห ารจั ด การ น าในภาพรวม ประกอบด้ ว ย
คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรนาพืนที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคตะวั น ออก คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาและบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน าพื นที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนื อ และภาคใต้ คณะอนุกรรมการจัดการระบบข้อมูลสนับสนุนการ
ตัดสินใจ คณะอนุกรรมการการจัดการองค์กร ข้อกาหนด กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมสานักงานสถิติแห่งชาติในฐานะเป็น
หนึ่ ง ในคณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริ ห ารจั ด การ ทรั พ ยากรน า และ
คณะอนุกรรมการจัดการระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในขณะนัน และตาม พ.ร.บ.
สถิติ พ.ศ. 2550 ที่กาหนดให้สานักงานสถิติแห่งชาติ เป็นหน่วยงานกลางของรัฐ ในการ
ดาเนินการเกี่ยวกับ สถิติตามหลักวิชาการ (มาตรา 5) และมี อานาจหน้าที่จัดท าสามะโน
หรือการส ารวจด้วยตัวอย่าง หรือ อ านวยการให้ มีการส ารวจด้านต่าง ๆ ของประเทศ
(มาตรา 6 (4)) และให้บริการสถิติแก่หน่วยงาน องค์กร เอกชน และบุคคลทั่วไป (มาตรา
6 (8)) ประกอบกับในสถานการณ์ปัจจุบัน การมีข้อมูลพืนฐานทางสังคมและ เศรษฐกิจที่มี
ความครบถ้ว น ถูกต้อง แม่นยา ไม่ซาซ้อน และตรงความต้องการของผู้ ใช้ ทังในระดับ
ภาพรวมของประเทศและในระดับพืนที่ย่อย ดังนัน การศึกษาและสารวจข้อมูลการใช้นา
หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า การ ส ารวจรอยเท้ า น า (Water footprint) จึ ง มี ค วามส าคั ญ มาก
แต่เนื่องจากระบบสถิติของประเทศไทยเป็นระบบ กระจายงาน หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ
มีการผลิตสถิติตามความต้องการใช้งานของหน่วยงาน ซึ่งเป็นสถิติที่ได้ จากการบริหารงาน
งานทะเบียน การสารวจ จึงอาจเกิดความซาซ้อนของข้อมูล หรือความไม่ครบถ้วนของ
ข้อมูลในเชิงพืนที่ย่ อยโดยเฉพาะในเขตเมือง และในเชิงเนือหา ได้แก่ ข้อมูลโครงสร้าง
พืนฐานทางประชากร และสังคม การใช้ทรัพยากรนาเพื่อการอุปโภคบริโภคทังในระดับ
ครั วเรือนและสถานประกอบการขนาดเล็ ก การใช้ น าเพื่อการเกษตรของผู้ ถือครองท า
การเกษตร การใช้นาเพื่อการอุตสาหกรรมของสถานประกอบการ ประเภทต่าง ๆ ปัญหา
หรือผลกระทบที่เกิดจากนา ภัยพิบัติต่าง ๆ และความช่วยเหลือจากรัฐ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการใช้นาที่เพิ่มขึนหรือลดลง เป็นต้น นอกจากนีการขาดการบริหารจัดการใน
การบู รณาการข้ อมู ล และการเชื่อ มโยงข้อ มูล ในระดับ หน่ ว ยงานให้ เป็ น ไปในทิ ศ ทาง
เดียวกันรวมทังการเชื่อมโยงในเชิงพืนที่ ทังในมิติของพืนที่ในเขตชลประทาน นอกเขต
ชลประทานและเขตเมือง ตลอดจนมิติพืนที่อื่น ๆ เพื่อเป็น การลดความซาซ้อนในการ
ดาเนิ น การจั ดเก็บ ข้อมูล นาไปสู่ การจัด ทานโยบายแผนงานในการกาหนดทิศทางการ
พัฒนาประเทศและการบริหาร จัดการทรัพยากรนาอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่ อ สร้ างระบบจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล โครงสร้างพื นฐานระดั บ พื นที่ ย่ อ ยเพื่ อ การ
บริห ารจัดการ ทรัพยากรนาในลุ่ มนาต่าง ๆ ทั งพืนที่ ในเขตชลประทาน พืนที่นอกเขต
ชลประทาน และพืนที่ในเขตเมืองอย่าง ต่อเนื่องและยั่งยืน
2. พืนฐานที่ด าเนินการจัดเก็บใหม่เพิ่มเติมในระดับพืนที่ย่อย โดยบูรณาการ
ร่วมกับระบบที่มีอยู่เดิมของ หน่วยงานต่าง ๆ
3. เพื่ อสร้างดั ช นี ชี วัดเชิงระบบและเชิงพื นที่ ในด้ านต่ าง ๆ ที่ ส นั บ สนุน การ
บริหารจัดการทรัพยากร

๑๓

มติที่ประชุม

แทน หน.สนจ.

มติที่ประชุม

การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2562
สานักงานสถิติจังหวัดมุกดหารจึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสารวจ
โครงการระบบการจัด เก็ บ ข้ อ มู ล โครงสร้างพื นฐานระดั บ พื นที่ เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรน าอย่ างยั่ งยืน ในลุ่ มนาทั่ วประเทศ จานวน 25 ลุ่ มนา (โครงการระยะที่ 1)
และขอความอนุ เคราะห์ ให้ ความร่ว มมื อ ในการให้ ข้อมู ล การส ารวจโครงการระบบการ
จัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพืนฐานระดับพืนที่
รับทราบ
๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)
(1) ซั กซ้ อ มการปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการแทนผู้ ว่า ราชการจั งหวั ด
มุกดาหาร (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
จังหวัดมุกดาหารได้มีคาสั่ ง ที่ 4268/2561 ลงวันที่ 16 ตุ ลาคม 2561 เรื่อง
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมอบอานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วน
ราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่มีสานักงานตังอยู่ในจังหวัด
มุ กดาหาร นายอ าเภอ และผู้ อ านวยการโรงพยาบาล ปฏิ บั ติ ราชการแทน โดยผนวก ข
และผนวก ค ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้มอบอานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ในการกากับดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ และอาเภอ ผนวก ง และผนวก จ ผู้ว่าราชการจั งหวัดมุ กดาหารมอบอ านาจให้ หั วหน้ าส่ วนราชการ และนายอาเภอตามล าดั บ
โดยอาศั ย อ านาจตามพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ. 2534
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 40 และมาตรา 57 พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยการมอบอานาจ พ.ศ. 2550 และคาสั่งหรือหนังสือสั่งการที่กระทรวง ทบวง กรม หรือ
หน่วยงานของรัฐอื่นๆ ซึ่งมอบอานาจให้ผู้ ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เนื่องจากยังมีส่วน
ราชการหรือหน่วยงานบางส่วนไม่เข้าใจและถือปฏิบัติไม่เป็นไปตามคาสั่งข้างต้น ประกอบ
กับ ระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น เช่ น การลงนามในหนั งสื อ ค าสั่ ง เอกสาร
ราชการหรือการอนุ มัติ การอนุญาตต่างๆ เป็นต้น ซึ่งหากมีการใช้อานาจโดยไม่ถูกต้อง
ครบถ้ ว น เอกสารหลั ก ฐานที่ เกี่ ย วกั บ การใช้ อ านาจดั ง กล่ า วจะไม่ ส ามารถน าเป็ น
พยานหลักฐานยืนยันต่อบุคคลผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ และอาจทาให้เกิด
ความเสียหายแก่ราชการได้ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการลงนามปฏิบัติราชการ
แทนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารให้ถูกต้องเป็นไปตามคาสั่งข้างต้น และระเบียบกฎหมาย
ที่ เกี่ ย วข้ อ ง จั งหวัด มุ ก ดาหารจึ งได้มี ห นั งสื อ ที่ มห 0017.1/ว 4299 ลงวัน ที่ 20
มิถุน ายน 2562 เรื่อ ง ซั กซ้อมการปฏิ บั ติราชการแทนผู้ ว่าราชการจังหวัด มุกดาหาร
โดยกาหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี
(1) ให้แต่ละส่วนราชการทาความเข้าใจคาสั่งจังหวัดมุกดาหารเกี่ยวกับการมอบ
อานาจข้างต้นและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนและถือปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยให้ตรวจสอบ
ว่าเป็ นการใช้ อานาจตามกฎหมาย ระเบี ยบ หรือคาสั่ งใด ใครเป็นผู้ มีอานาจ หากไม่เป็ น
อานาจของตน ผู้มีอานาจได้มอบอานาจให้ตนแล้วหรือไม่
(2) เมื่อส่วนราชการมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการใช้อานาจที่ได้รับ
มอบตามคาสั่ งข้างต้น ให้ นาเสนอผู้ ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเพื่ อพิจารณาหาแนวทาง
พัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพต่อไป
รับทราบ

๑๔
(2) การจั ด งานเฉลิ ม ฉลองหอแก้ ว มุ ก ดาหารครบรอบ 24 ปี (ส านั ก งาน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร)
ท่องเที่ยวและกีฬาฯ
ร่างกรอบแนวคิดการจัดงานเฉลิมฉลองหอแก้วมุกดาหารครบ 24 ปีภายใต้
โครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มนาโขง(ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม)
สู่ สากลกิ จกรรมที่ ๔ จั ดกิ จกรรม Road Show ส่ งเสริ มการตลาดระหว่ างประเทศ 5 วั น
(Theme ถ น น สี สั น วั ฒ น ธรรม มุ ก ด าห าร : Sanuk is Colorful Street Culture in
Mukdahan) ระยะเวลา23-27 กรกฎาคม 256๒เวลา 15.00 – 21.00 น. ณ บริเวณหอ
แก้ ว มุ ก ดาหารการฟ้ อ นร าและการแสดงร่ ว มสมั ย (เต้ น บาสโลป) (นางร าชาย/หญิ ง
กว่า 4,000 คน) /24 นาที พิธีเปิด 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.24 – 16.44 น.
ดาราที่มีชื่อเสียงมาร่วมรา : เบลล่า ราณี /เวียร์ ศุกลวัฒน์ โซนกิจกรรม โซนกิจกรรมที่ 1
: ศิลปะ -วัฒนธรรม-ทามือ (สินค้าที่ระลึกทามือ -วาดรูป /แปรรูปขยะ/ศิลปินเปิดหมวก
โซนกิจกรรมที่ 2 : อาหารถิ่น – ขนมโบราณ มุกดาหาร (หมูหัน – โคขุนหนองสูง-ปลานา
โขง-วัตถุดิ บ ตามฤดูกาล) : พาแลงโซนกิจกรรมที่ 3 : ลานดนตรีวัฒ นธรรมมุก ดาหาร
(ลาผญา ลาผู้ไท –ศิลปินพืนบ้าน – ศิลปินร่วมสมัย-ฟ้อนราเต้นบาสโลป) โซนกิจกรรมที่ 4
: เชื่อมโยงวัฒนธรรมอินโดจีน/CLMVT(เส้นทางท่องเที่ยว –สถานที่ท่องเที่ยว ทัวร์ริมโขง –
จุดบริการข้อมูลการท่องเที่ยวและความปลอดภัย)โซนกิจกรรมที่ 5 : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรม
มุกดาหาร (แปดชนเผ่า – วิถีชีวิต-ตานานเมืองมุกดาหาร/ประกวดพานบายศรี-ทาอาหารสรภัญญะ-กลองยาว-กลองตุ้ม เจ้าภาพหลัก สถาบันการศึกษา/สาธารณสุข/วัฒนธรรม/
พัฒนาชุมชน)ปศุสัตว์/สาธารณสุข/วัฒนธรรม/อปท./พัฒนาชุมชน)ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน/
ชมรมผู้สูงอายุ/สภาวัฒนธรรมสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว/ชมรมมัคคุเทศก์/ทกจ.มห./
อบจ.มห./สภาวัฒนธรรมจังหวัด
มติที่ประชุม
รับทราบ

แทน หน.สนจ.

(3) แก้ ไขปรั บปรุ งค าขวั ญ ของจั งหวั ดมุ กดาหาร และเลื อกสรรอาหารและ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อเป็นของฝากประจาจังหวัดมุกดาหาร (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
เนื่องจากปัจจุบันสภาพสังคมและบริบทต่างๆ ของจังหวัดมุกดาหารได้มีความ
เปลี่ยนแปลงไป หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่ท่องเที่ยวเดิมอย่างวัดรอยพระพุทธ
บาทภูมโนรมย์ ที่ได้มีการก่อสร้างองค์พระใหญ่ และพญานาค(พญาศรีมุกดามหามุณีนิล
ปาลนาคราช) ขึนใหม่ จนปัจจุบันอันถือได้ว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ
จังหวัดมุกดาหาร นอกจากนีด้านวัฒนธรรมการกินอยู่รวมถึงนวัตกรรมการผลิตไม่ว่าจะ
เป็นด้านอาหารหรือผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นยังได้พัฒนาและแสดงให้เห็นถึงอัตลั กษณ์ความเป็น
จังหวัดมุกดาหารมากขึน เช่น ด้านอาหาร ได้แก่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหมูเป็นหมูยอ
หรือไส้กรอก การผลิตเนือโคขุนที่มีคุณภาพจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานจากสหกรณ์โคขุน
หนองสูง ด้านผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ได้แก่ ผ้าหมักโคนจากอาเภอหนองสูง ตระกล้าสานจาก
อาเภอนิคมคาสร้อย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากคาขวัญของจังหวัดมุกดาหารที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
คือ “หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบ แก่งกะเบา แปดเผาชนพืนเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน
กลองโบราณลาเลิศ ถิ่นกาเนิดลาผญา ตระการตา ชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน”แล้ว จะเห็น
ได้ว่ามีความไม่สอดคล้องกับกั บสภาพสังคมและบริบทของจังหวัดมุกดาหารในปัจจุบัน
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอให้มีการดาเนินการ ดังนี
1. แก้ไขปรับปรุงคาขวัญจังหวัดมุกดาหารให้มีความสอดคล้องกับสภาพสังคมและ
บริบทของจังหวัด มุกดาหารในปัจจุบัน อันแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ความเป็นจังหวัดมุกดาหาร

๑๕

ผวจ.มห.

มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

2. เลื อกสรรอาหารและผลิ ตภัณ ฑ์จากท้องถิ่น เพื่อให้ เป็น ของฝากประจา
จังหวัดมุกดาหาร สาหรับวิธีการแก้ไขปรับปรุงและเลื อกสรรกรณี ดังกล่าว ขอเสนอให้
ทุกส่วนราชการนาไปพิจารณา และนาเสนอคาขวัญจังหวัดมุกดาหารที่ควรแก้ไขปรับปรุง
และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ควรเลือกมาเป็นของฝากประจาจังหวัดมุกดาหาร โดยให้ จัดส่ง
ข้อมูลให้สานักงานจังหวัดมุกดาหาร ภายใน ๑๕ วัน
นอกจากประกวดค าขวั ญ จั งหวั ด แล้ ว ให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งพิ จ ารณา
ด าเนิ น การน ามาสคอตจั งหวั ด มุ ก ดาหารซึ่ ง เป็ น แมวดาวท าเป็ น สติ๊ ก เกอร์ ไลน์ อิ โมจิ
สัญลักษณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดให้ น่าสนใจ และการสร้างสรรค์เมนูอาหารขึนชื่อ
ที่ทาจากปลากดแก้วซึ่งเป็นปลาประจาจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ
(4) รายงานภาวะเศรษฐกิจ การคลัง จังหวัด มุ กดาหาร ประจาเดือ นเมษายน
2562 (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
ในเดือนเมษายน 2562 เครื่องชีภาวะเศรษฐกิจการคลั งจังหวัดมุ กดาหาร
มีสัญญาณหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการหดตัวของภาคเกษตรกรรม
ภาคการบริการและการบริโภคภาคเอกชน สาหรับภาคอุตสาหกรรม การลงทุนภาคเอกชน
การใช้จ่ายภาครัฐ การค้าชายแดน ขยายตัว เสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัด อัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปขยายตัว ส่วนการจ้างงานหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน” เศรษฐกิจ
ด้านอุปทาน (การผลิต) พบว่า ภาพรวมมีสัญญาณหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อนสะท้อนจากการผลิตภาคเกษตรกรรมหดตัว โดยดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม (API) หด
ตัวที่ร้อยละ -72.72 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน พิจารณาจากปริมาณผลผลิต
มันสาปะหลัง ยางพาราหดตัว ตามพืนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตที่ลดลง ภาคการบริการหดตัว โดย
ดัชนีผลผลิต ภาคการบริการ (SI) หดตัวที่ร้อยละ -40.15 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน เป็นผลมาจากการหดตัวของภาษีการขายส่งขายปลีกฯ ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยัง
ขยายตัวได้ดีจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ทาให้มีจานวนนักท่องเที่ยวและ
รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม ขึ นภาคอุ ต สาหกรรมขยายตั ว โดยดั ช นี ผ ลผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรม (IPI) ขยายตัวที่ร้อยละ 19.42 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
พิจารณาจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมและจานวนทุนจดทะเบียนสะสมของ
ภาคอุต สาหกรรมการผลิต เพิ่ม ขึ นจากการจดทะเบีย นของโรงงานอุต สาหกรรมผลิต
นาแข็ง ก้อ นเล็ก และผลิต นาดื่ม ในภาชนะปิด ผนึก และอุต สาหกรรมดูด ทรายและ
กรวด เศรษฐกิจด้านอุปสงค์(การใช้จ่าย) พบว่า มีสัญญาณขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน เป็นผล มาจากการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว โดยดัชนี การลงทุน
ภาคเอกชน (IpIndex) ขยายตัวร้อยละ 8.09 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็น
ผลมาจากการขยายตัวของสินเชื่อเพื่อการลงทุน และจานวนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์จด
ทะเบียนใหม่ การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัว โดยดัชนี การใช้จ่ายภาครัฐ (G Index) ขยายตัว
ร้อยละ 5.72 จากการเบิกจ่ายรายจ่ายงบประจาและงบลงทุนที่ขยายตัวร้อยละ 5.79
และ 4.86 ตามล าดับ ด้านการค้าชายแดนขยายตัว โดยดัช นี การค้าชายแดน (X-m
Index) ขยายตัวร้อยละ 22.59 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน เป็นผลมาจากการ
ขยายตัว ทังมูล ค่าการน าเข้าและมูล ค่าการส่ งออก โดยสิ นค้าส่ งออกที่มีมูล ค่าสูงสุ ด 3
ล าดั บ แรก คื อ (1) เครื่ อ งประมวลผลหรื อ หน่ ว ยเก็ บ ข้ อ มู ล (2) แผ่ น วงจรพิ ม พ์
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และ(3) อุ ป กรณ์ ส ารองไฟ สิ น ค้ า น าเข้ า ที่ มี มู ล ค่ า สู ง สุ ด 3 ล าดั บ แรก คื อ (1)
เครื่องประมวลผลหรือหน่วยเก็บข้อมูล (2) สื่อบันทึกหรืออุปกรณ์หน่วยความจาต่างๆ (3)
ทองแดงบริ สุ ทธิ์ ตามล าดั บ ส าหรั บการบริโภคภาคเอกชนหดตั ว โดยดั ช นี การบริ โภค
ภาคเอกชน (Cp Index) หดตั วร้อยละ -37.00 เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น
พิจารณาจากการหดตัวของการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มการจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ไม่เกิน 7 ที่นั่ ง และการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ ด้า นรายได้เ กษตรกรในจัง หวัด
มุกดาหาร พบว่าในเดือนเมษายน 2562 ดัชนีรายได้เกษตรกรหดตัว ที่ร้อยละ -73.50
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมหดตัว
ร้อยละ-2.72 จากการหดตัวของปริมาณผลผลิตมันสาปะหลัง ยางพารา และจากการหด
ตัวของดัชนีราคาผลผลิตภาคเกษตรกรรมร้อยละ -2.84 ด้านการเงิน พบว่าปริมาณ
สิน เชื่อรวมสูงกว่าปริม าณเงิน ฝากรวม ซึ่งปริมาณสินเชื่อรวมขยายตัว ที่ร้อยละ 7.37
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการปล่อยสินเชื่อเพื่อลูกค้าภาคธุรกิจ สินเชื่อสาหรับ
กิจการเอสเอ็มอี และสินเชื่อเพื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีประชารัฐ สาหรับปริมาณเงินฝาก
รวมขยายตั วที่ ร้ อยละ 4.40 เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น ด้ า นเสถี ยรภาพ
เศรษฐกิจ(Stability) พบว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปอยู่ที่ระดับ 103.10 ขยายตัวร้อยละ
2.26 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของดัชนีราคาสินค้าหมวด
อาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ ข้าว แป้งผลิตภัณฑ์จากแป้ง เนือสัตว์ เป็ด ไก่ สัตว์นา ผักและ
ผลไม้ เครื่องประกอบอาหาร เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ อาหารบริโภค-ในบ้าน และหมวด
อื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า หมวดเคหสถาน
หมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่ อสาร เป็นต้น ส าหรับการจ้างงานในเดือนเมษายน
2562 หดตัวร้อยละ -1.90 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ด้านการคลัง พบว่าใน
เดือนเมษายน 2562 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมมีจานวน 643.11 ล้านบาท
ขยายตัวร้อยละ 5.69 เมื่อเที ยบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็ นผลมาจากการเบิกจ่าย
รายจ่ายงบประจาและงบลงทุนขยายตัวร้อยละ 5.79 และ 4.86 ตามลาดับ ทังนี ผลการ
เบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุนมีจานวน 70.04 ล้านบาท ซึ่งหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายรายจ่าย
งบลงทุ นสู งสุ ด 3 อั นดั บแรกคื อ (1) โครงการชลประทานมุ กดาหาร (2) แขวงทางหลวง
มุกดาหาร และ (3) แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร สาหรับการเบิกจ่ายรายจ่ายงบประจา
มีจ านวน 573.07 ล้ านบาท โดยหน่วยงานที่ มีการเบิกจ่ายรายจ่ายงบประจาสู งสุ ด 3
อันดับแรกคื อ (1) ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2) ที่ ทาการปกครอง
จังหวัดมุกดาหาร และ (3) สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สาหรับผลการจัดเก็บรายได้
จัดเก็บได้ทังสิน 217.94 ล้านบาท หดตัวร้อยละ -7.91 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน เนื่องจากหน่วยจัดเก็บรายได้โดยเฉพาะสานักงานสรรพากรพืนที่มุกดาหารจัดเก็บ
ภาษี มู ล ค่ าเพิ่ ม ได้ ล ดลง ส าหรั บ ดุ ล งบประมาณ ในเดื อ นเมษายน 2562 ขาดดุ ล
งบประมาณ จานวน 425.17 ล้านบาท พิจารณาจากการจัดเก็บรายได้ต่ากว่า รายจ่าย
เงินงบประมาณรวม
รับทราบ
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(5) สถานการณ์ มาตรการและแนวทางการควบคุ มโรคไข้ เลื อดออกจั งหวั ด
มุกดาหาร (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
สถานการณ์ โรคไข้ เลื อ ดออกในปี พ.ศ. 2562 (ข้ อ มู ล จากระบบรายงาน
การเฝ้าระวังโรค 506 สานักระบาดวิทยา ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562) มีรายงานผู้ป่วย
โรคไข้ เลื อ ดออก สะสมรวม 31,843 ราย อั ต ราป่ ว ย 48.20 ต่ อ ประชากรแสนคน
เพิ่มขึนจากสัปดาห์ที่ผ่าน มา 3,058 ราย มีการรายงานจานวนผู้ป่วยไข้เลือดออกมากกว่า
ปี พ.ศ. 2561 ณ ช่ วงเวลาเดี ยวกั น 1.6 เท่ า มี ผู้ ป่ วยเสี ยชี วิ ต 48 ราย อั ตราป่ วยตาย
ร้ อ ย ล ะ 0.15 ก าร ก ระ จ าย ก าร เกิ ด โรค ไข้ เลื อ ด อ อ ก ราย ภ าค พ บ ว่ าภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราป่วยสูงที่สุดเท่ากับ 57.06ต่อประชากรแสนคน รองลงมา
ได้ แ ก่ ภาคใต้ ( 53.83) ภาคกลาง (48.19) และภาคเหนื อ (28.31) ตามล าดั บ
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี พ.ศ. 2562 (ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค
506 สานักระบาดวิทยา ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
ระดับเขตสุขภาพที่ ๑๐ สะสมรวม 4,271 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 92.75 ต่อประชากร
แสนคน ผู้ป่วยเสียชีวิต 11 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.26 ต่อประชากรแสนคน การ
กระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกรายจังหวัด พบว่าจังหวัดอุบลราชธานี มีอัตราป่วยสูงที่สุด
เท่ ากั บ 139.10 ต่ อ ประชากรแสนคน รองลงมาได้ แ ก่ จั งหวัด มุ ก ดาหาร( 75.40)
จังหวัดศีรษะเกษ(66.54) จังหวัดอานาจเจริญ (52.96) และจังหวัดยโสธร (42.99)
ตามล าดับ นั บ ตังแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จานวนทังสิน 375 ราย
คิดเป็นอัตราป่ วย 107.30 ต่อประชากรแสนคน แยกตามการวินิจฉัยเป็น DF 325
ราย DHF 46 ราย และ DSS 4 ราย ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย อัตราส่วนเพศหญิง ต่อ เพศชาย เท่ากับ 1.03 : 1 กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่ม
อายุ 15 - 24 ปี อาเภอที่มีอัตราผู้ป่วยสูงสุด คือ 1.อาเภอดงหลวง อัตราป่วย 501.88
ต่อแสนปชก. (194 ราย) รองลงมาคือ อ.หนองสูง อัตราป่วย 76.79 ต่อแสนปชก.
(16 ราย) อ.คาชะอี อัต ราป่ว ย 71.48 ต่ อแสนปชก. (34 ราย) อ.เมื องมุก ดาหาร
อัตราป่วย 68.31 ต่อแสนปชก. (92 ราย) อ.ดอนตาล อัตราป่วย 47.58 ต่อแสนปชก.
(21 ราย) พบอัตราป่วยต่าสุดที่ อ.หว้านใหญ่ อัตราป่วย 41.19 ต่อแสนปชก. (8 ราย)
และ อ.นิคมคาสร้อย อัตราป่วย 22.63 ต่อแสนปชก. (10 ราย) ตามลาดับ โดยพบผู้ป่วย
ในพื นที่ 40 ต าบล (ร้ อ ยละ ๗๕ .๔๗ ของต าบลทั งหมด) และ122 หมู่ บ้ า น
(ร้อยละ ๒๑.๗ ของหมู่บ้านทังหมด)
มาตรการควบคุมโรคไข้ เลือดออก มาตรการในพื นที่ยังไม่มีรายงานพบผู้ ป่ว ย
ควบคุมค่าHI ต่ากว่าร้อยละ ๕ ในบ้าน และ ค่าเป็นศูนย์ ในวัด โรงเรียน สถานบริการ
สาธารณสุ ข ส่วนราชการ ศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ก มาตรการในพืนที่มีรายงานพบผู้ป่วยใน
โรงพยาบาล ป้ องกั นการเสี ย ชีวิต มีการจัดตั ง Dengue Corner ในสถานพยาบาล
ตามแนวทาง ให้ แจกยาทากั น ยุ งให้ ผู้ ป่ ว ยที่ มี ไข้ ผู้ ป่ ว ยหรือ สงสั ย ไข้ เลื อดออกทุ ก ราย
ให้คาแนะนาผู้ป่วยถึงอาการที่ต้องมาโรงพยาบาลและการป้องกันตนเอง ในผู้ป่วยที่วินิจฉัย
เป็นDHF ทุกราย โดยไม่ต้องรอให้เข้าสู่เข้าสู่ภาวะวิ กฤติ และให้แพทย์ให้การดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกตามCPG อย่างเคร่งครัด มาตรการควบคุมโรคในชุมชน ค้นหา
ผู้ป่วยรายใหม่ในชุมชน ( Active Case Fielding) ในบ้านผู้ป่วย และในชุมชนที่มีอาการไข้
หรื อสงสั ย ไข้เลื อ ดออก ภายใน ๑ – ๓ วัน รายงานให้ ส สอ และสสจ มุก ดาหารทราบ
ด าเนิ น การตามมาตรการ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเคร่ งครั ด จั ด ประชุ ม ประชาคมหมู่ บ้ า น
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และมีมติประชาคมที่ชัดเจน โดยประชาชนและเครือข่ายกาหนดขึนร่วมกัน ในการกาหนด
แนวทางการป้องกันควบคุมในพืนที่ เน้นให้ประชาชนมีความตระหนักในการดูแลป้องกัน
ตั ว เองจากการถู ก ยุ ง กั ด เช่ น ใช้ ย าทาป้ อ งกั น ยุ ง กางมุ้ ง เป็ นต้ น เน้ นการปรั บ ปรุ ง
สิ่งแวดล้อมให้ไม่เอือต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ทังในบ้าน นอกบ้าน ที่สาธารณะ บ้านร้าง
ไม่ มี เจ้ าของ ให้ ขยายพื นที่ การป้ องกั นควบคุ มโรค ไม่ ว่ าจะเป็ น หน่ ว ยงานสาธารณสุ ข
โรงเรียน วัด ร้านเกม และแหล่งที่ยังไม่มีการระบาดร่วมด้วย ให้มีการกากับติดตามการ
ด าเนิ น การให้ มี คุ ณ ภาพ และการรายงานค่ า HI CI ให้ เป็ น ไปตามจริ ง เชื่ อ ถื อ ได้ โดย
กาหนดแนวทางการดาเนินงานประจาสัปดาห์ อย่างต่อเนื่องและจริงจังอย่างน้อย ๒๘ วัน
มาตรการด้านการสื่อสารความเสี่ยง ใช้กลยุทธ์การสื่อสารความเสี่ยงระดับพืนที่โดยแจ้ง
หมายเตื อ นถึ งประชาชนทุ ก หลั งคาเรื อ นใน พื นที่ ระบาด เพื่ อ ให้ ป ระชาชนเกิ ด ความ
ตระหนักในการป้องกันตัวเอง รวมถึงร้านขายยาในพืนที่ ให้ตระหนักใน การจ่ายยา ห้าม
ทานยาแอสไพริ น และหากพบผู้ ป่ ว ยไข้ สู งเกิ น ๒ วัน ควรแนะน าให้ ไปสถานบริก าร
สาธารณสุขใกล้บ้าน มาตรการในการเปิดศูนย์ EOC ให้ทุกอาเภอยกระดับมาตรการการ
ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในพืนที่ โดยการเปิดศูนย์บัญชาการ เหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุ ข (EOC) กรณี โรคไข้ เลื อ ดออก โดยให้ น ายอ าเภอเป็ น ผู้ บั ญ ชาการ
เหตุการณ์ แนวทางการเปิด EOC ประกอบด้วย สถานการณ์โรคไข้เลือดออก วิเคราะห์
ข้อมูลด้านระบาดวิทยาตามบุคคล เวลา สถานที่ กิจกรรมผลการควบคุมโรคในหมู่บ้านที่
พบผู้ป่วย ค่าHICI ในหมู่บ้าน แผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรค สิ่งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
เวชภัณ ฑ์เคมีภัณ ฑ์ งบประมาณ การประเมินคุณ ภาพและความครอบคลุมการส ารวจ
ทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพืนที่รับผิดชอบ การกากับติดตาม การรายงานผลการ
ด าเนิ น งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรค ทุ ก อ าเภอสรุ ป และรายงานผลการประชุ ม EOC
ให้ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารทราบหลังการประชุมภายใน ๓ วัน ประเด็นขอ
ความร่วมมือ นายอาเภอทุกอาเภอ เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ สนับสนุนและสั่งการทุก
ภาคส่ วน ในอาเภอ ได้แก่ หั วหน้าส่วนราชการ อปท. กานัล ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ให้
ความร่วมมือในการควบคุมโรค ตามแนวทางท กระทรวงสาธารณสุขกาหนด กากับติดตาม
การควบคุ ม โรคไข้ เลื อ ดออก ให้ ค าปรึก ษาในการควบคุ ม โรคในระดั บ อ าเภอ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การสนับสนุนงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ ที่จาเป็นใน
การป้องกันควบคุมโรค เช่น (ทรายอะเบท ,นายาเคมี , เครื่องพ่นหมอกควัน อุปกรณ์ตัด
หญ้ า รถขนขยะ น ามั น เชื อเพลิ งในการพ่ น สารเคมี ) ให้ เพี ย งพอ สนั บ สนุ น กิ จ กรรม
รณรงค์ทาความสะอาดในหมู่บ้านทุกวันศุกร์ โดยเฉพาะหมู่บ้านที่เกิดโรค ให้การสนับสนุน
ร่วมมือในการประชาคมร่วมกับหมู่บ้าน เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนกิจกรรม 5 ส
การพ่นเคมีในหมู่บ้านทุกหลังคา เรือน ตาม มาตรการที่กาหนด จัดรถวิ่งรณรงค์ในหมู่บ้าน
สนับสนุนกิจกรรมการควบคุมโรคในหมู่บ้าน ต่อเนื่อง 28 วัน โรงเรียน คัดกรองนักเรียนที่
มีอาการป่วย ให้รีบแจ้ง สถานบริการสาธารณสุขจัดการเรียนการสอนให้ความรู้แก่นักเรียน
ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกหน้าเสาร์ธง และในชันเรียน และมอบหมายให้นักเรียนสุ่ม
ลูกน าในบ้ านตนเอง และส่งรายงานครู อย่างน้อยสัปดาห์ ล ะ 1 วันจัดรณรงค์ทาความ
สะอาดสภาพแวดล้อม สารวจและทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกนายุงลายใน โรงเรียนทุกวัน
ศุกร์ CI = 0 จัดสิ่งแวดล้อมให้สะอาดให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับ
ชุมชนผู้นาชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทางหอกระจายข่าว ให้ทุกหลังคากาจัดแหล่ ง
เพาะพันธุยังลาย และร่วมประชาคม ร่วมประชาคม และเป็นผู้ประกาศมติให้ประชนรับรู้
และถื อ ปฏิ บั ติ ก ากั บ ติ ด ตามการควบคุ ม โรค การส ารวจลู ก น ายั งลาย ของชาวบ้ า น
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และ อสม อย่างต่อเนื่องทุกวั น จนกว่าโรคสงบ (28 วัน) จัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับส่วน
ราชการ หน่อยงานสาธารณสุข และประชาชน อสม. กาจัดลูกนายุงลายร่วมกับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ข ในหมู่ บ้ านที่ เกิ ด โรค ค่ า HI ต่ ากว่า 5 ติ ด ต่ อ กัน 28 วั น (กรณี ที เกิ ด โรค
ไข้เลือดออก) สนับสนุนการรณรงค์ร่วมกับอปท.ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน ค้นหาผู้ป่วยราย
ใหม่ Active Cass fading ในหมู้บาน ติดตามอาการผู้ป่วย ที่ออกที่ออกจาก รพ. เจ้าของ
บ้านสนับสนุนการเปิดบ้าน ปิดบ้าน ร่วมรณรงค์กับชุมชน เข้าร่วมประชาคม และให้ความ
ร่วมมือตามมติที่ประชุม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทาหน้าที่เลขา EOC อาเภอตามมาตรการ
และแนวทางที่กาหนด เตรียมความพร้อมและดาเนินการตามมาตรฐานการ ตาม CPG
ห้ามปฏิเสธการรีเฟอร์ สถานบริการ CI =0 กางมุ้ง ทายากันยุง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาลควบคุมโรคร่วมกับผู้นาชุมชน กานัล ผู้ใหญ่บ้าน
ก ากั บ ติ ด ตามการท างาน การควบคุ ม โรค สุ่ ม ประเมิ น ค่ า HI CI จั ด แผนประเมิ น ไขว้
ควบคุมโรค 28 วัน (กรณีเกิดโรค) ปัญหาและอุปสรรคชาวบ้านขาดความตระหนักในการ
กาจัดลูกนายุงลานและยุงพาหะ ในชุมชนที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ไม่สามารถควบคุมค่า
HI ต่ากว่า 5 ได้ต่อเนื่อง 28 วัน ขาดการกากับติดตามกสรควบคุมโรคในแต่ละระดับ
รับทราบ
(6) ประกาศกาหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในในสุกร
(สานักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร)
จากรายงานองค์ ก ารโรคระบ าดสั ต ว์ ร ะหว่ า งป ระเท ศห รื อ โอไออี
(World Organization for Animal Health หรือ Office International des Epizooties, OIE)
รายงานว่าขณะนีโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร แพร่ระบาดแล้วในประเทศจีน เกาหลีเหนือ
มองโกเลีย เวีย ดนาม กัมพู ชา และลาว โดยมีห มูถูกคัดแยกและกาจัดเพื่อป้ องกันการ
ระบาดแล้ ว ทั งหมดกว่ า 3.7 ล้ า นตั ว นั บ ตั งแต่ เริ่ ม มี ก ารแพร่ ระบาดในจี น เมื่ อ เดื อ น
สิ ง หาคม 2018 ส าหรั บ แถบเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ นั น มี ก ารยื น ยั น การระบาด
ในเวียดนามเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2019 โดยมีหมูถูกแยกกาจัดแล้วกว่า 2.6 ล้านตัว
ใน 58 จั งหวัด จากทังหมด 63 จังหวัด มีการยืนยันการระบาดในกัมพูช าเมื่อวันที่ 2
เมษายน 2019 มีหมูถูกกาจัดไปแล้วกว่า 2,400 ตัว และล่าสุดยืนยันการระบาดในลาว
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2019 พบว่าประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนชาวลาว
(สปป.ลาว) เกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือเอเอสเอฟ (African Swine Fever-ASF)
ได้ ป ระกาศการเกิดโรคนี ระบาดในลาว ซึ่ งเป็ น การระบาดครังแรก โดยพบใน 7 แห่ ง
ที่จังหวัดสาละวัน เป็นฟาร์มขนาดเล็ก ขนาดฟาร์มเลียงสุกรน้อยสุด จานวน 80 กว่าตัว
และขนาดฟาร์มที่มีการเลียงใหญ่สุกรประมาณ 400 ตัว พบการป่วยและการตาย จานวน
อย่างละเท่าๆ กัน ทุกฟาร์ม จุดเกิดเหตุที่เกิดการระบาดในครังนี นับระยะทางห่ างจาก
ชายแดนจังหวัดอุบ ลราชธานีเพียง 170 กิโลเมตร จังหวัดมุกดาหาร มีชายแดนติดกับ
ประเทศเพื่อนบ้านมีความเสี่ยงสูงเพิ่มมากขึนที่จะพบการเกิดโรคในพืนที่ 10 มาตรการ
ป้องกันASFระบาดเข้าสู่ป ระเทศไทย! (ฉบับปรับปรุง) การระบาดของโรค ASF ใกล้ไทย
เข้ ามาทุ ก ที ตอนนี ประเทศในเอเชี ย ระบาดไปแล้ ว 6 ประเทศ ได้ แ ก่ จีน มองโกเลี ย
เวียดนาม กัมพูชา เกาหลีเหนือ และรายงานล่าสุดที่แขวงสาละวัน ประเทศลาวตอนใต้
ซึ่งอยู่ใกล้ขายแดนไทยในเขตอีสานตอนล่าง ซึ่งความเสี่ยงสูงสุดที่โรคจะเข้าไทยได้ก็คือ
ทางด่ า นช่ อ งเม็ ก จ.อุ บ ลราชธานี รองลงมาคื อ ด่ า นสะพานมิ ต รภาพ ไทย -ลาว2
จ.มุกดาหาร เพื่อเป็นการปกป้องอาชีพเลียงหมูให้อยู่รอดต่อไปในประเทศไทย ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องควรร่วมมือกันป้องกันโรคนีไม่ให้เข้าสู่ประเทศไทย ให้เข้มข้นอย่างต่อเนื่อง จึงขอ
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update 10 มาตรการหลั ก ที่ จ ะช่ ว ยให้ ป ระเทศไทยรอดพ้ น จากโรคASF ถึ ง แม้ ว่ า
ส่วนใหญ่เราทากันได้ แต่ก็ไม่ควรประมาท เพราะอาจจะเกิดขึนกับประเทศไทยก็ได้เมื่อเรา
ลดระดับ ความเข้ มการป้ องกัน ลง 10 มาตรการหลั ก เพื่ อ ป้ อ งกั น ASFเข้ าประเทศไทย
มีดังต่อไปนี (1) ห้ามนาเข้าสุกรทุกชนิดและนาเชือสุกร จากประเทศที่มีการระบาดของ
โรคASFและประเทศที่มีความเสี่ยงสูง (2) ห้ามนาเข้าสินค้าประเภทเนือสุกรทุกประเภท
จากประเทศที่มีรายงานระบาดของโรคASF เข้าประเทศไทย รวมถึงการตังด่านตรวจสอบ
ผู้โดยสารขาเข้าทังทางรถ ทางเรือ เครื่องบิน และเส้นทางอื่นๆตามชายแดนอย่างเข้มงวด
( 3) ห้ามนาเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ และอาหารสัตว์สาหรับสุกรทุกประเภท จากประเทศ
ที่มีการระบาดของโรคASFรวมถึงประเทศที่มีความเสี่ยง 5 มาตรการป้องกัน ASF สาหรับ
โรงงานอาหารสัตว์) สาหรับกรณีที่มีการส่งออกอาหาร/วัตถุดิบอาหารสัตว์หรืออาหารสัตว์
สาเร็จรูปไปประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ควรส่งไปถึงฟาร์มหรือโรงงานอาหารของต่างประเทศ
โดยตรง ควรไปส่งที่จุดรับที่เป็นโกดัง แล้วให้รถจากภายในประเทศที่ไปส่งมาขนอาหาร
สัตว์ไปส่งฟาร์มอีกทอดนึง โดยรถและคนขับทังสองฝั่งไม่สัมผัสกัน และรถที่กลับออกมา
จะต้องล้าง ฆ่าเชือพักโรค30นาที ที่จุดฆ่าเชือชายแดน ก่อนกลับเข้าประเทศ และพักโรค
อีกอย่างน้อย24 ชม.ก่อนใช้ขนเที่ยวถัดไป และไม่ควรใช้รถคันเดียวกันขนอาหารสัตว์ไป
ส่งฟาร์มในประเทศไทย (4) ห้ามรถขนส่งสุกรและสินค้าที่เกี่ยวกับสุกร เช่น ยาสัตว์ วัคซีน
อาหารสัตว์ ออกนอกประเทศเข้าไปส่งปลายทางโดยตรง ควรมีจุดรับส่งที่ชายแดนเท่านัน
(จุดส่งสุกรขุน จุดส่งชินส่วนสุกร จุดส่งผลิตภัณฑ์สุกร จุดส่งอาหารสัตว์จุดส่งยาเวชภัณฑ์
วั ส ดุ อุ ป กรณ์ อื่ น ๆ แยกกั น ชั ด เจน) พร้ อ มกั บ มี ร ะบบฆ่ า เชื อรถขนส่ งก่ อ นกลั บ (truck
station) และพั กโรคอย่ างน้ อย 72 ชม.ก่ อ นกลั บ ไปใช้ ข นสุ กรมี ชี วิต และพั ก 24 ชม.
ก่ อ นน าไปใช้ ข นสิ น ค้ า หรื อ วั ต ถุ อื่ น ๆ ณ ปั จ จุ บั น ประเทศไทยโดยความร่ ว มมื อ ของ
กรมปศุสัตว์ สมาคมผู้เลียงสุกรเเห่งชาติ บริษัทเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เปิด
จุดพ่นยาฆ่าเชือรถขนส่งมาตรฐาน ตามด่านชายแดนทางเข้าประเทศทุกจุด และล่าสุดแล้ว
เสร็จไปแล้ว 4 จุด ได้แก่ ด่าน จ.หนองคาย จ.สระแก้ว จ.มุกดาหาร และ จ.นครพนม และ
ที่ ก าลั งด าเนิ น การใกล้ แ ล้ ว เสร็จคื อ ด่ านเชี ยงแสน จ.เชี ย งราย (5) ห้ ามฟาร์ ม สุ ก รใน
ประเทศไทยรั บ แขกเยี่ ย มฟาร์ ม จากประเทศที่ มี ร ายงานโรคและประเทศที่ เ สี่ ย ง
(กรณี จ าเป็ น ให้ พั ก โรค3-5วั น ขึ นกั บ ความเสี่ ย งของผู้ เ ยี่ ย มฟาร์ ม ) ขนะเดี ย วกั น
นักวิชาการ สัตวแพทย์ และผู้เกี่ยวข้องกับฟาร์มสุกรของประเทศไทย ก็ควรงดการเข้ า
เยี่ยมฟาร์ม โรงชาแหละ และสถานที่ที่มีสุกรและเนือสุกร ที่อยู่ในเขตรายงานโรคระบาด
(6) ภาครั ฐ ควรจั ด เตรี ย มก าลั งพลทั งเจ้ าหน้ า ที่ แ ละสุ นั ข ทหารประจ าด่ า นตรวจสอบ
ผู้โดยสาร/หรือผู้เดินทางเข้าประเทศทุกเส้นทาง24ชั่วโมง (เครื่องบิน รถโดยสาร รถไฟ
เรือ) ป้องกันการลักลอบนาเข้าวัตถุที่สามารถปนเปื้อนเชือASF จากประเทศมี่มีการระบาด
ตามประกาศของ Oie เข้ า สู่ ป ระเทศ และมี บ ทลงโทษที่ ชั ด เจนกรณี มี ค นฝ่ า ฝื น
(เช่ น เดี ย วกั บ ไต้ ห วัน และญี่ ปุ่ น ที่ มี ป ระกาศออกมาอย่างชั ด เจน และติ ด ป้ ายประชา
สั ม พั น ธุ์ ไว้ ที่ ส นามบิ น ) (7) ควรมี ป ระกาศจากภาครั ฐ ห้ า มผู้ ป ระกอบการ สนามบิ น
ร้านอาหาร โรงแรม โรงงานผลิตอาหารโรงฆ่าสัตว์ เป็นต้น นาเศษอาหารหรือชินส่วนที่
เสียหายจากการผลิตอาหาร(by-product) ขายหรือนาออกจากสถานประกอบการส่งให้
ลูกค้าภายนอก ป้องกันการนาไปใช้เป็นวัตถุดิบเลียงสุกร (8) มีระบบป้องกันและเฝ้าระวัง
สัตว์พาหะนาโรค เช่น หมูป่า หมูกีชาวเขา ที่สามารถนาโรคผ่านทางชายแดนของประเทศ
ที่เป็นโรคระบาด และควรมีการสุ่มตรวจโรคASFในหมูป่า หรือซากหมูป่าที่ตายในเขตเสี่ยง
เช่ น ชายแดนไทย-กั ม พู ช า และ ชายแดนไทย-ลาว ส าหรั บ หมู กี หรื อ หมู พื นเมื อ ง
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แทน หน.สนจ.

ที่เลียงแบบหลังบ้าน ก็ต้องมีมาตรการในการลดการเลียงในเขตชายแดน เพื่อการลดความ
เสี่ ย งการติ ด โรคจากประเทศเพื่ อ นบ้ า น และมี ก ารสุ่ ม ตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารโดย
เจ้าหน้าที่ เพื่อเฝ้าระวังเชิงรุก (9) มีการตังศูนย์รายงานและเฝ้าระวังโรคทุกด่านชายแดน
เข้าออกของประเทศไทย รวมถึงศูนย์อานวยกลางเพื่อการสนับสนุนการป้องกันโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกร (War room)
รับทราบ
(7) การกาหนดมาตรการภายในเพื่อเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริตจังหวัดมุกดาหาร (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยจังหวัดมุกดาหารได้มอบหมายให้สานักงานจังหวัดมุกดาหารเป็นหน่วยงาน
รั บ ผิ ดชอบ ในการพั ฒ น าป รั บ ปรุ งและก ากั บ ดู แลเว็ บ ไซต์ จั งห วั ดมุ กดาห าร
(www.mukdahan.go.th) และเว็บไซต์ต่างๆ ของจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นช่องทางในการ
เผยแพร่ ข้ อ มู ลข่ า วสารของราชการ ข้ อ มู ลเกี่ ย วกั บ การด าเนิ นงานของจั ง หวั ด
ข่าวประชาสั มพั นธ์ และข้อมูลข่าวสารทั่ วไป เพื่ อประโยชน์ ในการปฏิ บัติราชการของส่ วน
ราชการ และเพื่อให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ได้รับทราบและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร
ดังกล่าว รวมทังเป็นการดาเนินการที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ และระเบี ยบกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อให้ การเผยแพร่ ข้ อมู ลข่ าวสารของจั งหวั ด
มุกดาหารผ่านเว็บไซต์จังหวัดมุกดาหารและเว็บไซต์ต่างๆ ของจังหวัดมุกดาหาร เกิดประโยชน์
ในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ประโยชน์ต่อประชาชนและภาคส่ วนต่างๆ เพื่อให้การ
ดาเนินการเป็ นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เห็นควรกาหนดแนวทางและขันตอนการดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร (www.mukdahan.go.th) แนวทางการดาเนินการ
(1) ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิ ดความเสี ยหายและลดโอกาสที่ จะเกิ ดความเสี ยหายแก่ ทางราชการ (2) ควรเลื อกใช้
คาอธิบาย/คาบรรยายเนือหาที่มีความถูกต้อง เหมาะสม และจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หาก
จาเป็ นต้องนาข้อมูลที่ไม่ได้จัดทาขึนเองมาเผยแพร่ให้ระบุแหล่งที่มาข้อมูลอ้างอิงแนบท้าย
(3) ข้อความ รูปภาพประกอบหรือภาพเคลื่อนไหวที่นามาใช้จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หาก
จาเป็นต้องนามาเผยแพร่ให้ระบุแหล่งที่มาข้อมูลอ้างอิงแนบท้ายประกอบรายละเอียด(4) การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สานักงานจังหวัดมุกดาหารได้จัดทาขึนเอง ให้เป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย โดยหากประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของจังหวัดให้แจ้งหัวหน้าสานักงาน
จังหวัดมุกดาหารหรืออย่างน้อยระดับผู้อานวยการกลุ่มงานเพื่อทราบและพิจารณา แล้วจึง
ดาเนินการประสานแจ้งให้ผู้ดูแลระบบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์/เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายของสานักงานจังหวัดมุกดาหาร เพื่อดาเนินการนาข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของจังหวัดมุกดาหารต่อไป (5) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส่วนราชการ/หน่วยงานแจ้งขอ
ความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ
ประกาศประกวดราคาจัดซือจัดจ้าง เป็นต้น ให้เป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้ดาเนินการ
เสนอเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงหัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหารเพื่อขอความ
เห็นชอบในการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของจังหวัดมุกดาหารก่อนแล้ว จึงดาเนินการประสาน
แจ้งให้ผู้ดูแลระบบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์/เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของ
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร เพื่อดาเนินการนาข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของจังหวัดมุกดาหาร
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ขันตอนการดาเนินการเผยแพร่ข้อมูล ขันตอนที่ 1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลจัดทา
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ความเหมาะสมและความสมบูรณ์ของข้อมูล พร้อมลงลายมือ
ชื่อในฐานะผู้รับผิดชอบ (ผู้รายงาน) ขันตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอให้ผู้อานวยการ
กลุ่มงานของแต่ละกลุ่มงาน ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดเนือหาข้อมูล พร้อมลง
ลายมือชื่อในฐานะผู้ตรวจสอบรับรองและเสนอหัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหารเห็นชอบ ให้มี
การนาข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ได้ขันตอนที่ 3 ผู้ดูแลระบบและผู้รับผิดชอบใน
การนาข้อมูลขึนเผยแพร่บนเว็บไซต์ จะทาการตรวจทานความครบถ้วนและสมบูรณ์ของข้อมูล
ก่ อนจะน าขึ นเพื่ อเผยแพร่ โดยใช้ รหั สผ่ านตามหน้ าที่ ที่ ได้ รับมอบหมาย ระบุ ชื่ อผู้ ใช้ งาน
(Username) และรหัสผ่านผู้ใช้งาน (Password) เข้าสู่ระบบ แล้วดาเนินการบันทึกนาข้อมูล
สารสนเทศที่ต้องการเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของจังหวัดมุกดาหารต่อไป
รับทราบ
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๓.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) สรุปมติคณะรัฐมนตรี ประจาเดือนมิถุนายน 2562 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(2) สรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(พอ.สว.) และการดาเนินโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิมให้
ประชาชน”ครังที่ 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 (ที่ทาการปกครองจังหวัด
มุกดาหาร)
(3) สรุ ปผลการประเมิ นความพึ งพอใจต่ อโครงการ “หน่ วยบ าบั ดทุ กข์ บ ารุงสุ ข
สร้างรอยยิมให้ประชาชน” ณ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม ตาบลดงเย็น อาเภอเมือง
มุกดาหาร (สานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร)
(4) ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนพฤษภาคม 2562 (สานักงาน
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(5) สรุปสภาวะการค้าชายแดนไทยกับ สปป.ลาว ด้านจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือน
พฤษภาคม 2562 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(6) สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เดือน พฤษภาคม 2562 (สานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
(7) มาตรการจ ากั ดการใช้ ส ารเคมี พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ ไพริ ฟ อส
(สานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร)
(8) การบริ ห ารจั ดการขยะมู ล ฝอยชุ มชน “จั งหวั ดสะอาด” (ส านั กงานส่ งเสริ ม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร)
(9) นาเสนอข้อมูลในรูปแบบ Infographics เรื่อง “รอบรู้เรื่องครัวเรือน พ.ศ. 2562”
(สานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
ไม่มี

๒๓
ระเบียบวาระที่ 5
ที่
1

เรื่องอื่นๆ

5.1 ปฏิทินงานสาคัญประจาเดือนกรกฎาคม 2562
วัน/เดือน/ปี
ชื่องาน
สถานที่
11 กรกฎาคม 2562 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่อง ห้องแก้วมุกดา
ใน “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงาน
สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร

2

16 กรกฎาคม 2562 โครงการปฏิ บั ติ ธรรมในวั นพระ เฉลิ ม วั ด ศรี บุ ญ เรื อ ง อ าเภอเมื อ ง สานักงาน
พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระ มุกดาหาร
พระพุทธศาสนาจังหวัด
ราชพิธีบรมราชาภิเษก (วันอาสาฬหบูชา)
มุกดาหาร

3

23 กรกฎาคม 2562 - อ อ ก ห น่ ว ย บ ริ ก ารเค ลื่ อ น ที่
“หน่ วยบ าบั ดทุกข์ บารุงสุข สร้าง
รอยยิ มให้ ป ระชาชน ” จั ง หวั ด
มุกดาหาร ครังที่ 9/2562
- อ อ ก ห น่ ว ย แ พ ท ย์ เค ลื่ อ น ที่
พอ.สว. พืนที่อาเภอนิคมคาสร้อย
24 กรกฎาคม 2562 การจั ด งานเฉลิ ม ฉลองหอแก้ ว
มุกดาหารครบ 24 ปี
28 กรกฎาคม 2562 การจั ด กิ จกรรมเนื่ องในโอกาส
วั น เฉ ลิ ม พ ร ะ ช น ม พ ร ร ษ า
พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั ว
ประจาปีพุทธศักราช 2562
28 กรกฎาคม 2562 พิ ธีเจริ ญพระพุ ทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิ ติ์
พระบรมราชินี นาถ พระบรมราชชนนี
พั น ปี ห ล ว ง พ ระบ าท ส ม เด็ จ
พระวชิ รเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว และสมเด็ จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

4
5

6

โรงเรียนสยามกลการ 4
ตาบลเหล่าหมี อาเภอดอนตาล

- ที่ ท า ก า ร ป ก ค ร อ ง
จังหวัดมุกดาหาร

โรงเรียนสยามกลการ 4
ตาบลเหล่าหมี อาเภอดอนตาล
หอแก้วมุกดหาร

- สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร
ส านั กงาน ท่ องเที่ ยว
และกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ส า นั ก ง า น จั ง ห วั ด
มุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

วั ด ศรี ท องบุ่ น อ าเภอเมื อ ง สานักงาน
มุกดาหาร
พระพุทธศาสนาจังหวัด
มุกดาหาร

มติที่ประชุม

รับทราบ

แทน หน.สนจ.

5.2 กาหนดการประชุม กรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 7/๒๕62
ก าหนดการประชุ ม กรมการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร และหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
ประจ าจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ครั งที่ 7 /๒๕62 วั น อั ง คารที่ 30 กรกฎาคม 2562
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชัน 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 13.1๐ น.
ลงชื่อ

ประวิชญา สุวรรณไตรย์
(นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จดรายงานการประชุม

