รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 4/๒๕62
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายชยันต์ ศิริมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายศุภกร มูลสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
4. นายสุวิทย์ จันทร์หวร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
5. นายสาเร็จ หงษ์พันธ์
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
6. นายทวีศักดิ์ งามดี
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
7. นายมีชัย ปัฐพี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
8. นายสันธาน สร้อยสาโรง
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
9. นายบุญเรือง เมฆฉิม
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
10. นายสุรชาติ พรหมดิเรก
แทน พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
11. นางบุษกร วงค์อาพาส
แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
12. นายว่าศักดิ์ เจิมจิระ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
13. นายสัญญ์ธวัชช์ ริว้ เหลือง
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
14. นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
15. นายสุรชาติ พรหมดิเรก
แทน พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
16. นางบุษกร วงค์อาพาส
แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
17. นายว่าศักดิ์ เจิมจิระ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
18. นายสัญญ์ธวัชช์ ริว้ เหลือง
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
19. นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
20. นายกนก ศรีวิชัยนันท์
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
21. นายพรชัย พุดซ้อน
นายอาเภอคาชะอี
22. นายยุคล กาญจนศิริพงศ์
นายอาเภอดอนตาล
23. นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
24. นายสมศักดิ์ บุญจันทร์
นายอาเภอดงหลวง
25. นายปิติณัช นิธิศธานี
นายอาเภอหว้านใหญ่
26. นายวิรัตน์ เจริญจิตร
แทน นายอาเภอหนองสูง
27. นางสาวบุญเตรียม คาถา
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
28. นายสุรชัย แสนสุข
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
29. นางพรผกา ศิริบุรี
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
30. นายญัฐพร เหลืองอร่าม
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
31. นายพูนทรัพย์ ศรีไพบูลย์
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
32. นางระพีพรรณ รัตนบริหาร
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
33. นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
34. นายจักราวุธ จุฑาสงฆ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
35. นายบัญชา ผลานุวงษ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
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36. นายนพพร กลิ่นใกล้
37. นายวรวุฒิ จันทิ
38. นายอุทิน สุทธิสาร
39. นางสาวฐิดารัตน์ หอสกุลไท
40. นางสาวรวีวรรณ แสนสวาสดิ์
41. นายปรีชา เจริญทรง
42. นางสาวกัญญา ไชยพิบูล
43. นายพยุง บุญสมสุวรรณ
44. นางสาวศิริกาญจน์ สุขสกุล
45. นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์
46. นางสาวพีรยา ขุนอ่อน
47. นายสมศักดิ์ สันดี
48. นายสมเกียรติชัย วงษ์สิรภัค
49. นายวรวุฒิ อุตรินทร์
50. นายนิรัตน์ ปังศรีอุทัย
51. นายวิรัตน์ ศรีมงคล
52. นายธีรศักดิ์ สามารถ
53. นายชัชวาล ราชขันธ์
54. พ.ต.อ.วีรสันธ์ สมใจ
55. พ.ต.ท.ธีรวัฒน์ ทิพย์ธนาวิวัฒ
56. ร.ต.อ.กิตติศักดิ์ สุขเกษม
57. พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ บารุงสวัสดิ์
58. พ.ต.อ.เกียรติภูมิ สุวรรณไตรย์
59. นายบุญชัย ตันฑชุณห์
60. นายสมบุญ ธัญญาผล
61. นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
62. นายวันชัย ประยงค์หอม
63. นายสุรพงษ์ เล็กศรัณยพงษ์
64. นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม
65. นางกฤษดาพร พิกุลศรี
66. นายทวน ทองธรรมชาติ
67. นายบรรลุ บรรลุสันต์
68. นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์
69. นายเฉลิมพล เพชรรัตน์
70. นางดวงแก้ว แสนบุบผา
71. นายวาทิต ไชยแก้ว
72. นายดารง สังข์แก้ว
73. นางสาวฐิติรัตน์ แสนสุข
74. นายพชร โพธิ์กิ่ง
75. นายอมรวิทย์ อ่อนจันทร์อม

แทน หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 10.2
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดมุกดาหาร
คลังจังหวัดมุกดาหาร
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
แทน สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
แทน นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
แทน ผู้จัดการธนาคากรุงไทย สาขามุกดาหาร
แทน ผู้จัดการธนาคาร ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร
แทน ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
แทน ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
แทน ผกก.10 กองบังคับการตารวจน้า
ผกก.อก.ภ.จว.มห
ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
แทน หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้า จ.มุกดาหาร
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76. นางพรรณวดี เจริญนาม
77. นายพิทักษ์ เมืองโคตร
78. นายพายัพ ไตรยวงค์
79. นายไพจิตร ภูสีอ่อน
80. นายวศิน ศุภพิสุทธิ์
81. นายเกษม คามุงคุณ
82. นายมารุต อุปสานิกร
83. นายถาวร พลีดี
84. นางสาวเพียงใจ ราชกุล
85. นายทศพล สุวรรณไตรย์
86. นายกิมหงวน อุทัย
87. นายชัยกร จันทร์ศรี
88. นายชนินทร์ วงษ์คา
89. นางสาววัชราภรณ์ ผิวขา
90. นายสนอง แสนเสร็จ
91. นายฐิติวัสส์ กาญจนกัณฑ์
92. นายเรือง สุพร
93. นายเดช สีหะมงคล
94. นายไกรสร แจ่มหอม
95. นายอนน บุญกระสาน
96. นายวิชัย พลอยกลม
97. นางสาวเสาวนีย์ บุพบุญ
98. นางจันทิภา ปัทมเสวี
99. ร.อ.จารัส บุตรสุรัช
100. ร.อ.ณัฐวุฒิ จ้อยทอง
101. พ.อ.ผดุงศักดิ์ พันธ์วิไล
102. น.ท.อดิศักดิ์ ภานุโรจนากร
103. พ.ท.สุรัช จันทร์พวง
104. นายสุพิชัย หล่าสกุล
105. นายทองอินทร์ อันอาน
106. นายสุรพร ผิวงาม
107. นายกานต์ สุวรรณพันธ์
108. นางสาวณภัทร โคตรสมบัติ
109. นายสุรจิตต์ จันทรสาขา
110. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์
111. นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล
112. นายฉัตรชัย เฉลิมช่วง
113. นางมยุรี อึ้งตระกูล
114. นายสุรเดช อัคราช
115. นางศิริพร เศษแสงศรี
116. นายวาทิศ ไชยแก้ว

แทน สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทน หัวหน้าไปรษณีย์มุกดาหาร
ผอ.กสทช.เขต 25
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยฯ
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการครูฯ จังหวัดมุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.กกล.รส.จว.มห
แทน สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.นพค.24
ผบ.หมู่เรือที่ 3 นรข.
แทน รอง ผอ.รมน.จว.มห. (ท.)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน รองประธาน ก.ธ.จ.มุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
แทน หัวหน้าด่านป่าไม้มุกดาหาร
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117. นางเลขา บุตดีวงค์
118. นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์
119. นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
120. นางอุดมลักษณ์ คาหาญ
121. นางอุดมลักษณ์ คาหาญ
122. นายสนอง แสนเสร็จ
123. นางวิลาวัลย์ ศรีสิทธิ์
124. นายธนโชติ โชติบุณยศักดิ์
125. นางภัสสรณ์ ภู่มาส
126. นางบุญญสรณ์ บุญโสม
127. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร
128. นายณัฐพล สุริยนต์
129. นายอภิชาติ บุตรวร
130. นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง
131. นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยงจังหวัดมุกดาหาร
นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
รองประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขามุกดาหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
2. หัวหน้าภาคบริการโลหิตที่ 7 อุบลราชธานี
3. ผู้อานวยการ คปภ. จังหวัดมุกดาหาร
4. ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
5. ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 234
6. สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
7. หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
8. ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
9. ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
10. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
11. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
12. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
13. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
14. หัวหน้าศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร
15. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มน้าฯ
16. นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
17. ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
18. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
19. นายกสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จังหวัดมุกดาหาร
20. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
21. ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดมุกดาหาร

๕
เริ่มประชุมเวลา

เวลา 10.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานการประชุม
กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

พิธีการก่อนการประชุม
- พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ อาเภอนิคมคาสร้อยที่มีผลการปฏิบัติงานการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนลดลงสูงสุดและไม่มีผู้เสียชีวิตในการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่ ว งเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 (ส านั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
จังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 รวม ๗ วัน
โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก ลดจานวนครั้ง
การเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ผู้ บ าดเจ็ บ และผู้ เสี ย ชี วิ ต ภายใต้ ชื่ อ การรณรงค์ ว่ า “ขั บ รถมี น้ าใจ
รักษาวินัยจราจร” จังหวัดมุกดาหาร มีข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ.2562 รวม 7 วัน คือ อุบัติเหตุ 48 ครั้ง บาดเจ็บ(Admit) 47 ราย เสียชีวิต 2 ราย
จังหวัดได้มีการพิจารณาอาเภอที่มีผลการปฏิบัติงานการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลงสุงสุด
และไม่ มี ผู้ เสี ย ชี วิ ต ในการด าเนิ น การป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เหตุ ท างถนนช่ ว งเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ.2562 ได้แก่ อาเภอนิคมคาสร้อย ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ ว่าราชการ
จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร กรุ ณ ามอบเกี ย รติ บั ต รให้ แ ก่ อ าเภอนิ ค มค าสร้ อ ย เพื่ อ เป็ น ขวั ญ
และกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดมุกดาหาร
ประธาน
หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 4 คน
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่
1
นายสาเร็จ หงษ์พันธ์
อัยการผู้เชี่ยวชาญ สานักงาน
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
อัยการภาค 3
2
นายมีชัย ปัฐพี
อัยการจังหวัด ประจาสานักงาน
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและ
อัยการสูงสุด
ช่วยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
3
นางจันทิภา ปัทมเสวี
นักวิชาการพาณิชย์
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
สานักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง
4
นายวิรัตน์ ศรีมงคล
ผอ.ส านั กงานคุม ประพฤติจังหวัด ผอ.ส านั กงานคุ ม ป ระพ ฤติ
บึงกาฬ
จังหวัดมุกดาหาร
มติที่ประชุม
มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบ
๑.2 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕62 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ
1.3 สรุ ป ผลการด าเนิ น งานโครงการรณรงค์ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด
TO BE NUMBER ONE จังหวัดมุกดาหาร ณ เมษายน ๒๕๖๒ (สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

๖
ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

หน.สนจ.มห.

มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/๒๕62 วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562
รายงานการประชุม มี จ านวน 24 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 3/๒๕62 วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) กิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
(สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ให้จังหวัดดาเนินการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงาน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562 ในการ
นี้ จังหวัดมุกดาหารจึงกาหนดจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562 ดังนี้
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 : จัดพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายา
ลักษณ์ สมเด็จ พระเจ้าอยู่หั ว พิธีเจริญ พระพุ ทธมนต์ ท าบุญ ตักบาตร และรับชมการ
ถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เวลา 07.30 น. ณ บริเวณ
หน้ าศาลากลางจั งหวัด มุ ก ดาหาร การแต่ งกาย ผู้ เข้ าร่ว มกิจ กรรมที่ เป็ น จิ ต อาสาแต่ ง
เครื่องแบบจิตอาสา ประชาชนใส่เสื้อสีเหลือง
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 : จัดพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระ
บรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์
รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เวลา 08.00 น. และเวลา 15.30 น. ณ บริเวณหน้า
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร การแต่งกาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นจิตอาสาแต่งเครื่องแบบ
จิตอาสา ประชาชนใส่เสื้อสีเหลือง
วัน จันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 : จัดพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระ
บรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการ
ถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เวลา 15.30 น. ณ บริเวณ
หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร การแต่งกาย ข้าราชการ เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพาย
ชั้นสูงสุด สวมหมวก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นจิตอาสาแต่งเครื่องแบบจิตอาสา ประชาชน
สวมใส่เสื้อสีเหลือง
จังหวัดมุกดาหารจึงขอเชิญ ส่วนราชการ/หน่วยงานเข้าร่วมพิธีฯ ทั้งนี้ การเข้าร่วม
รับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ขอให้จัดเจ้าหน้าที่
ร่วมรับชมสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปจนเสร็จสิ้นพิธี ตามกาหนดการ
รับทราบ

๗
(2) โครงการบรรพชาอุป สมบทเฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เษก ตามนโยบายรั ฐ บาล/มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๒๖
มีนาคม ๒๕๖๒ (สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร)
แทน ผอ.พระพุทธฯ
จังหวัดมุกดาหารกาหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ วั ด รอยพระพุ ท ธบาทภู ม โนรมย์ ต าบลนาสี น วน อ าเภอเมื อ งมุ ก ดาหาร จั ง หวั ด
มุกดาหาร
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในปีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร เป็ น โครงการที่ เปิ ด โอกาสให้
ชายไทยได้แสดงความจงรักภักดี และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และส่งเสริมให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมโดยการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคาสอนในพระพุทธศาสนาตาม
แนวทางที่ถูกต้องอย่างแพร่หลาย
การดาเนินงาน
- กำหนดพิธีปลงผมนำค พิธีรับผ้ำไตร พิธีขอขมำ และพิธีบรรพชำในวันพุธที่ ๑
พฤษภำคม ๒๕๖๒ ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร จำนวน ๙๙ รูป
- กำหนดพิธีอุปสมบท ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภำคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓ แห่ง ดังนี้
๑) วัดศรีมงคลใต้ (พระอำรำมหลวง) จำนวน ๓๓ รูป
๒) วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดำหำร จำนวน ๓๓ รูป
๓) วัดเกษมสุข อำเภอเมืองมุกดำหำร จำนวน ๓๓ รูป
- กำหนดศึกษำอบรม ปฏิบัติธรรม ตำมหลักสู ตรพุทธศำสนศึกษำ สำหรับผู้
บวชระยะสั้ น ๑๕ วัน ณ วัดรอยพระพุทธบำทภูมโนรมย์ ตำบลนำสีนวน อำเภอเมือง
มุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร
- กำหนดลำสิกขำในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภำคม ๒๕๖๒
มติที่ประชุม
รับทราบ

เกษตรจังหวัด

(3) โครงการรวมพลังสร้างมูลค้าจากไร่ นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมส่งเสริม
การเกษตร (สานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร)
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิ เษกสมเด็ จ พระเจาอยู หั ว มหาวชิ ราลงกรณบดิ น ทรเทพยวรางกู ร พุ ท ธศั ก ราช
2562 ประกอบกับปัญหาวิกฤตหมอกควันปกคลุม และเกิดฝุ นละอองขนาดเล็กในหลาย
พื้นที่ของประเทศไทย
ระยะเวลาดาเนินการ
กุมภาพันธ์ 2562 – พฤษภาคม 2563
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดการเศษวัสดุการเกษตรให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่และชุมชน
2. เพื่อลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ลดปัญหาหมอกควันและสร้าง
สมดุลระบบนิเวศในชุมชน
3. เพื่ อเพิ่ มมูล ค่าจากวัส ดุเหลื อ ใช้ท างการเกษตรมาใช้ เป็ นปั จจัย การผลิ ต
และพลังงานชีวมวล

๘

มติที่ประชุม

นพ.สสจ.

เป้าหมาย/สถานที่ดาเนินการ
ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภ าพการผลิ ต
สินค้าเกษตร (ศพก.) 7 ศูนย์ และ ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) 7 ศูนย์ ของจังหวัด
มุกดาหาร อาเภอละ 30 ราย รวม 210 ราย
กิจกรรม ประกอบดวย 8 กิจกรรมหลัก ดังนี้
1. การจัดทาโครงการฯ และแผนการปฏิบัติงาน
- กาหนดเปาหมาย วัตถุประสงค กรอบกิจกรรมและชวงเวลา
2. การประชาสัมพันธโครงการ
- กรมสงเสริมการเกษตรออกแบบปายใหทุกจังหวัดใชเหมือนกัน
- ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ และป้ายกิจกรรมติดตั้งที่ ศพก.หรือเครือข่าย
3. การประชุมชี้แจงการดาเนินงานโครงการ และนาเสนอผลการดาเนินงาน
- ชี้แจงโครงการผานเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร และเวทีเฉพาะกิจ
แล้วแตความเหมาะสมในการบริหารจัดการของพื้นที่
- น าเสนอผลการด าเนิ น โครงการที่ ไดรั บ การคั ด เลื อ ก ในการประชุ ม
คณะกรรมการเครือขายศพก. และแปลงใหญระดับประเทศ ครั้งที่ 4
4. การอบรมถายทอดความรูแกเกษตรกร เพื่อสรางเครือขายการทาเกษตร
รักษสิ่งแวดลอม
- อบรมถายทอดความรูแกเกษตรกร จานวน2 ครั้ง ณ ศพก. หรือ ศดปช.
หรือศูนยเครือขาย ศูนยละ 30 ราย จานวน7 แหง จานวนทั้งสิ้น 210 ราย
5. การจัดทาฐานเรียนรูปุยอินทรีย
- ใหจั ด ท ากองปุ ย หมั ก เพื่ อ เปนตั ว อยางในการเรี ย นรู ข องเกษตรกร
ณ ศพก. และ ศดปช.
6. การจัดการเศษวัสดุการเกษตร
- เช่น ใช้ปรับปรุงบารุงดิน ผลิตอาหารสัตว์ วัสดุทางการเกษตรอื่นๆ แปรรูป
หัตถกรรมพลังงานชีวมวล เป็นต้น
7. การเชื่อมโยงตลาดในการจัดซื้อเศษวัสดุการเกษตร
- สานักงานเกษตรอาเภอ ศพก. ศดปช. แจ้งจังหวัดประสานผู้รับซื้อเพื่อทา
ข้อตกลงการซื้อขาย ตัวอย่างผู้รับซื้อเช่น ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ กรุ๊ป
8. การติดตาม สนับสนุน และการรายงานผลการดาเนินงานและสรุปผลโครงการ
- หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตาม สนับสนุนให้ คาแนะนาและสรุปผลการ
ดาเนินโครงการ
รับทราบ
(4) รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
(พชอ.) (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
คณะกรรมการพัฒ นาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) คาชะอี โดย นายพรชัย
พุ ด ซ้ อ น นายอ าเภอค าชะอี เป็ น ประธาน มี ค าสั่ งอ าเภอค าชะอี ที่ ๕๗๗ / ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒ นาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอคาชะอี (District Health
Board : DHB) สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๙
สาระส าคั ญ จากที่ ป ระชุ ม พชอ.ค าชะอี และคณะอนุ ก รรมการ พชอ.ค าชะอี
ได้ ก าหนด แผนปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต อ าเภอค าชะอี ๕ ประเด็ น วาระ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) คือ การศึกษาดี รายได้ดี สิ่งแวดล้อมดี อาหารดี สุขภาพดี คนดี
ทาให้ “คาชะอีเมืองน่าอยู่ ” มีประเด็น เรียงล าดับความสาคัญ ดังนี้ 1) การจัดการขยะ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม มี แ ผนงานโครงการเร่ ง รั ด ดั ง นี้ ๑) โครงการค าชะอี เมื อ งน่ า อยู่
สิ่งแวดล้อมดีชีวีปลอดภัย ปี ๒๕๖๒ (๓๐,๐๐๐.-) มีกิจกรรม พัฒนาตลาดสดให้ผ่านเกณฑ์
ดาเนิ นการตามมาตรการจัดการขยะอาเภอคาชะอี โดยคัดแยกขยะ ลด ละ เลิกใช้โฟม
และถุงพลาสติกหูหิ้ว ใช้ถุงผ้า ตะกร้า หรือปิ่นโต ส่วนราชการ ท้องถิ่น ครัวเรือนจัดทา
และใช้หลุมขยะเปียกหรือถังหมักเศษอาหาร ภายในปี ๒๕๖๒ ๒) โครงการควบคุมป้องกัน
โรคติ ด ต่ อ และภั ย สุ ข ภาพ อ าเภอค าชะอี ปี ๒๕๖๒ (166,700.-) (โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า
ไข้เลื อดออก พยาธิใบตับและมะเร็งท่อน้าดี โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ภัยสุ ขภาพ
อื่นๆ) และ การลดอุบัติเหตุทางถนนและสร้างวินัยการจราจรที่ปลอดภัย จัดระบบจราจร
ถนนรอบศูนย์ราชการ/ที่ว่าการอาเภอคาชะอี และตลาดสดเทศบาลตาบลคาชะอี 2) การ
ออกก าลั งกาย มี แ ผนงานโครงการ ๑) จัด กี ฬ าประชารัฐ ส่ ว นราชการ ท้ อ งถิ่ น และ
ประชาชนอาเภอคาชะอี ประจาปี ๒๕๖๒ (๒๐๐,๐๐๐ ) ๒) ปั่นจักรยานเยี่ยมเสริมพลัง
สร้างสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมดี ๙ ตาบล อาเภอคาชะอี (๑๐,๐๐๐) มีกิจกรรมตรวจเยี่ยม
ประเมินการจัดการขยะ หลุมเปียก เยี่ยมครัวเรือน ที่ตกเกณฑ์ จปฐ. เยี่ยมชมหมู่บ้าน
OTOP นวัตวิถี ส่งเสริมการท่องเที่ยว ๓) ส่งเสริมนักเรียนออกกาลังกายทุกวันในโรงเรียน
๔) จัดตั้งชมรมกีฬาและมีอาสาสมัครกีฬา (อสฬ.) ประจาหมู่บ้าน 3) การส่งเสริมเศรษฐกิจ
และครอบครั ว มี แ ผนงานโครงการ ๑) โครงการสร้ า งรายได้ ก ลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนอุตสาหกรรมครัวเรือน เกษตรกร (งบตามแผนพัฒนาชุมชน/เกษตร/ประมง) ๒) โครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิธี ๓ ตาบล ๓ หมู่บ้าน (๘๐๐,๐๐๐/พช.) ๓) เสนอ
แผนอนาคต การพัฒ นาแหล่ งท่ องเที่ ยวภูผ าซาน อาเภอคาชะอี (๕,๐๐๐,๐๐๐/ พช.)
๔) จัดงานประเพณีวัฒ นธรรมออนซอนชนเผ่าคาชะอีประจาปี (๕๐๐,๐๐๐) ๕) จัดงาน
บุ ญ ประเพณี ป ระจ าต าบล ๖) โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการดู แ ลสุ ข ภาพทุ ก กลุ่ ม วั ย
(สาธารณสุข) 4) การศึกษา มีแผนงานโครงการ ๑) โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลเด็ก
ปฐมวัย ๐ - ๕ ปี ๒๕๖๒ (๘๕,๒๔๐/สธ.) ๒) การคั ด กรองพั ฒ นาการเด็ ก ๓ – ๗ ปี
ป้องกันความเสี่ยงในการเรียน ๓) โครงการบูรณาการการจัดการเรียนคู่เศรษฐกิจพอเพียง
(50,000)/ศธ. 5) การสร้ า งมาตรการบุ ห รี่ / สุ ร า มี แ ผนงานโครงการ ปี ๒๕๖๒
๑) โครงการงานศพปลอดเหล้า ๒) โครงการเชิดชูคนดีปลอดบุหรี่ สุรา ระดับบุคคล และ
ครอบครัว ๓) โครงการชุมชนต้นแบบปลอดสุรา ๔) โครงการหมู่บ้านศีล 5
ผลการดาเนินงาน พชอ.คาชะอี โดยภาพรวมผลตัวชี้วัด จปฐ.ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑
ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นและผลงานตามนโยบาย ผวจ.มห. ๒๕๖๒ ดังนี้ ๑) ด้านการจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล้อม ..ผลการจัดทาหลุ มเปียก อาเภอคาชะอี 2562 มี ๙ ตาบล ๘๘
หมู่ บ้ าน 11,503 ครั ว เรื อ น มี ก ารจั ด การขยะเปี ย กและหรื อ มี ห ลุ ม เปี ย ก 4,233
ครัวเรือน คิดเป็น ร้อยละ 36.80 (นโยบาย ผวจ.มุกดาหาร)รณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก
งดใช้โฟม การใช้ผ้าไทยหิ้วตะกร้าจ่ายตลาด รณรงค์สวมหมวกกันน๊ อค คาดเข็มขันนิรภัย
ทุกวัน พฤหั ส /ตลาดนั ดอาเภอ จัดท าป้ ายจาราจร ห้ ามจอด และกาหนดเส้ น ทางถนน
จราจรรอบบริเวณที่ว่าการอาเภอ และตลาดสด ทต.คาชะอี ๕ เส้นทาง ส่ วนราชการ
รณรงค์สวมหมวกกันน๊อค คาดเข็มขัดนิรภัย แก่เจ้าหน้าที่ ๑๐๐ % ปี ปรับ ๓ จุดเสี่ยง
ตั้ ง ๓ จุ ด ตรวจเข้ ม ข้ น และบริ ก ารด่ านชุ ม ชนมี อสม.ร่ ว มทุ ก ต าบลใน ช่ ว งสงกรานต์

๑๐
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ปี ๒๕๖๒ อ าเภอค าชะอี บาดเจ็ บ ๖ ราย และไม่ มี ผู้ เสี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เหตุ ท างถนน
๒) ด้านการออกกาลังกาย จัดกิจกรรม “ชาวคาชะอีปั่นเพื่อสุขภาพ”ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
ปั่นออกเยี่ยมประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ในวันพุธ ครอบคลุ่ม ๙ ตาบล แห่งละ ๑/ปี ครั้ง
จัดกิจกรรมออกกาลังกายแบบแอโรบิกและแข่งกีฬาระดับอาเภอคาชะอี ปี ๒๕๖๐ มีส่วน
ราชการ และ อปท.เข้าร่วมทุกตาบล ในบ่ายวันพุธ ณ สนามที่ว่าการอาเภอคาชะอี ๑ ครั้ง
จัดแข่งกีฬารู้รักสามัคคี (อปท.) ณ อบต.เหล่าสร้างถ่อ ปี ๒๕๖๒ ๑ ครั้ง 3) การส่งเสริม
เศรษฐกิ จ และครอบครั ว สร้ า งรายได้ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ตามแผนงานโครงการแต่ ล ะ
หน่ ว ยงาน ครอบคลุ่ ม ครบ ๙ ต าบล บู ร ณาการในงาน OTOP นวั ติ วิ ถี ปี ๒๕๖๑ –
๒๕๖๒ ๓ ตาบล ๓ หมู่บ้าน (บ้านคาชะอี บ้านคาบก และบ้านค้อ) จานวน ๑ ครั้ง/แห่ง
และบุญประจาปีอื่นๆ 4) ด้านการศึกษา จัดบูธ/เวทีการแสดงของนักเรียนบูรณาการใน
งานประเพณีประจาปีออนซอนชนเผ่าอาเภอคาชะอี ปี ๒๕๖๒ ๑ ครั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ศพด.) ผ่านมาตรฐานประเมินตนเอง ๒ แห่ง พัฒนาและขยายเครือข่าย อสม.ให้เป็นจิต
อาสาแกนนาด้านพัฒ นาการเด็ก ครอบคลุม ครบ 88 หมู่บ้าน 5) การสร้างมาตรการ
บุหรี่/สุรา หมู่บ้านศีล ๕ ดาเนินการตามเกณฑ์ ครบ ๘๘ หมู่บ้าน ร้อยละ ๑๐๐ งานศพ
ปลอดเหล้ า ด าเนิ น การในเป้ าหมายน าร่ อ ง ต าบล ละ 1 หมู่ บ้ าน รวม 13 หมู่ บ้ า น
ปี ๒๕๖๒ อาเภอคาชะอี มี ความชุกของผู้สู บบุห รี่ของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป
๑๓.๙๑ /ปชก.แสนคน ไม่เกินเกณฑ์ (๑๘) (HCD สสจ.มุก)
การมีส่วนร่วมของส่วนราชการ/หน่วยงาน ๑) ทุกภาคส่วนร่วมคิดวางแผนประชุม
ขับเคลื่อนในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอาเภอ (กบอ.) / พชอ./หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร อปท./อบต. กานันผู้ใหญ่บ้านทุกเดือน ๒) ร่วมดาเนินการ
งานระดับ อาเภอ ระดับตาบล หมู่บ้าน โดยเชิญ นายอาเภอเป็นประธาน หั วหน้าส่ว น
ราชการ /อปท.ผู้น าชุมชนเข้าร่วม เช่น งานประเพณี ออนซอนชนเผ่าคาชะอี ประจาปี
๒๕๖๐- ๒๕๖๑ งานบุญประเพณีประจาตาบล เป็นต้น
รับทราบ
(5) 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 1,002.97 693.07
686.98 68.49 64.67 +3.82
30
งบลงทุน 1,313.07 762.45
459.90 35.02 51.67 -16.65
57
รวม
2,316.04 1,455.53 1,146.88 49.52 61.67 -12.15
53

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)
20.76
10
งบดาเนินงาน 44.71
19.90 44.52 64.67 -20.15
28.13
39
งบลงทุน
162.81
21.19 13.02 51.67 -38.65
48.90
34
รวม
207.52
41.10 19.80 61.67 -41.87
มติที่ประชุม

รับทราบ
(6) การดาเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)

คลังจังหวัด
ลาดับ

จานวนบัตร

ส่งมอบบัตร
ให้กับผู้มีสิทธิ์ (ใบ)

คิดเป็น
ร้อยละ

คงเหลือ

คิดเป็น
ร้อยละ

1

เมืองมุกดาหาร

6,541

6,412

98.03

129

1.97

2

คาชะอี

2,805

2,699

96.22

106

3.78

3

ดอนตาล

2,122

2,078

97.93

44

2.07

4

นิคมคาสร้อย

2,371

2,343

98.82

28

1.18

5

ดงหลวง

2,063

2,044

99.08

19

0.92

6

หว้านใหญ่

1,274

1,252

98.27

22

1.73

7

หนองสูง

1,209

1,196

98.92

13

1.08

รวม

18,385

18,024

98.04

361

1.96

มติที่ประชุม

ที่

อาเภอ

จังหวัด

1 มุกดาหาร

รับทราบ
(7) การดาเนินงานเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. (สานักงานคลัง
จังหวัดมุกดาหาร)
สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดมุกดาหาร ณ วันที่ 26 เมษายน
2562
สมาชิกใหม่
สมาชิกสะสม
สมาชิกรวม (คน) ร้อยละของ
(คน)
(คน)
เป้าหมาย
ม.ค. - มี.ค.
เดือนเม.ย. 62
ม.ค. - เม.ย. 62 การดาเนินการ
62
10,520.00
84
35
119
1.13

๑๒
สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดมุกดาหาร จาแนกรายอาเภอ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 26 เมษายน 2562
จานวนสมาชิก
จังหวัด
อาเภอ
จานวนเงิน (บาท)
(คน)
มุกดาหาร
คาชะอี
12
12,100.00
ดงหลวง

6

2,250.00

ดอนตาล

17

3,450.00

นิคมคาสร้อย

8

8,500.00

เมืองมุกดาหาร

11

7,850.00

หนองสูง

62

3,950.00

หว้านใหญ่

3

1,200.00

119

39,300.00

รวมทั้งจังหวัด
มติที่ประชุม

รอง. ผวจ.ฯ
ว/ด/ป
12 เม.ย. 62
13 เม.ย. 62
14 เม.ย. 62
15 เม.ย. 62
16 เม.ย. 62
รวม
มติที่ประชุม

แทน วัฒนธรรมฯ

รับทราบ
3.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
(1) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวริมโขงเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน (เทศกาล
มิตรภาพไทย – ลาว 2019 : Thai – Laos Friendship Festival 2019 ) ครั้งที่ 1
“ เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ Muk–Savan Fun & Fin Festival 2019” (สานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร)
สรุปยอดการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวริมโขงเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน
ระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2562
จานวนคน
จานวนรถ
รวมรายได้
ยอดร้านค้า
รวม
35,500
3,560
10,865,250
1,433,230
12,298,480
48,500
4,500
19,165,250
1,995,650
21,160,900
40,000
8,000
21,565,355
4,950,250
26,515,605
65,000
12,500
23,653,500
6,654,550
29,308,050
36,550
3,600
14,265,520
1,545,900
15,811,420
225,550
32,160
89,514,875
15,579,580 105,094,455
รับทราบ
(2) การส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อาเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้
แผนแม่บทส่งเสริมคุณ ธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ (สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
(พ.ศ.๒๕๕๙- ๒๕๖๔) เป็นแผนแม่บทระดับชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้
ทุกหน่วยงานใช้เป็นกรอบและทิศทาง ในการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของทุกหน่วยงาน
โดยน ากลไกประชารั ฐ มาใช้ เ ป็ น แนวทางในการขั บ เคลื่ อ น แผนแม่ บ ทฯ ซึ่ ง ใน
ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จังหวัดมุกดาหาร โดยคณะอนุ กรรมการส่ งเสริม คุณ ธรรม

๑๓

มติที่ประชุม

แทน วัฒนธรรมฯ

จั งหวัด มุ ก ดาหาร ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบแนวทางการด าเนิ น งานเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นแผนแม่ บ ท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จังหวัดมุกดาหาร จานวน ๓ แนวทาง คือ
(๑) ประกาศวาระจั ง หวั ด โดยลงนามความร่ ว มมื อ ทุ ก องค์ ก ร ชุ ม ชน
และอาเภอ เพื่อก้าวสู่ “มุกดาหารจังหวัดคุณธรรม”
(๒) สานต่อการรณรงค์คุณธรรม ๔ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”
(๓) สารวจปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทา ขององค์กร ชุมชน อาเภอ
จังหวัด
ในการนี้ เพื่อให้การดาเนินงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อาเภอ และ
จังหวัดคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฯ ของจังหวัดมุกดาหารเป็นไป
ตามเป้าหมาย จังหวัดมุกดาหารจึงกาหนดจัดประชุ มคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
จังหวัดมุกดาหาร ในวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
ดอกช้างน้าว ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
เนื่ องในโอกาสมหามงคลที่ ส มเด็ จพระเจ้าอยู่หั ว มหาวชิ ราลงกรณ บดิน ทรเทพยวรางกู ร ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โป รดกระหม่ อ มให้ ตั้ ง การพระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน
องค์ ก ร ชุ ม ชนและอ าเภอ ได้ ร่ ว มแสดงความจงรั ก ภั ก ดี ปกป้ อ งและเชิ ด ชู ส ถาบั น
พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา ส่งเสริมสืบสานวิถี วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
สร้างความสมานฉันท์ จึงแจ้งให้ ส่วนราชการ องค์กร ชุมชน และอาเภอ สมัครเข้าร่วม
โครงการส่ งเสริ มและพั ฒ นาองค์กร ชุมชน อาเภอ และจังหวัดคุณ ธรรม และประเมิน
ตนเอง เป็นระดับคุณธรรมหรือระดับคุณธรรมต้นแบบ เพื่อขับเคลื่อนให้จังหวัดมุกดาหาร
เป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป
รับทราบ
๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)
(1) การจั ด งานพิ ธีเปิ ดอนุสาวรีย์พ ระยาจัน ทรศรีสุร าช อุป ราชามัน ธาตุราช
(เจ้าจันทกินรี) เจ้าเมืองมุกดาหารคนแรก (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
จังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
ก่อสร้าอนุ ส าวรี ย์ พ ระยาจัน ทรศรีสุ ราช อุป ราชามั น ธาตุ ราช (เจ้าจั นทกิ น รี) เจ้ าเมือ ง
มุ ก ดาหารคนแรก โดยได้ จั ด พิ ธี ว างศิ ล าฤกษ์ เมื่ อ วั น ที่ ๗ กั น ยายน ๒๕๖๑ และได้
ดาเนินการก่อสร้างพร้อมติดตั้งรูปหล่อจาลอง พระยาจันทรศรีสุราชอุปราชามันธาตุราช
(เจ้ า จั น ทกิ น รี ) เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว และจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ได้ ก าหนดจั ด งานพิ ธี เปิ ด
อนุสาวรีย์ฯ และจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤษภาคม
๒๕๖๒ ณ บริ เวณอนุ ส าวรีย์ เจ้ าจัน กิ น รี และสนามหน้ าศาลากลางจั งหวัด มุ กดาหาร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ให้ชาวมุกดาหาร และบุคคล
ทั่ ว ไปได้ น้ อ มร าลึ ก และยกย่ อ งคุ ณ งามความดี ข องบรรพชนรวมทั้ งเพื่ อ ให้ เป็ น แหล่ ง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดโดยมีกิจกรรม ดังนี้
วัน พฤหั ส บดี ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กิ จกรรม ชม ชิ ม ช็อ ป สิ น ค้ า OTOP
จังหวัดมุกดาหาร สิ นค้าธงฟ้าราคาประหยัด ผลิตภัณ ฑ์ ทางวัฒ นธรรม และสิน ค้าของ
ผู้ประกอบการ ร้านค้าต่างๆ ชมการจัดแสดงนิทรรศการประวัติเมืองมุกดาหาร ชมการ
แสดงแบบผ้ าพื้ น เมื อ งร่ว มสมั ย ชมการแสดงวงดนตรีลู ก ทุ่ งพื้ น เมื อ งร่ว มสมั ย และวิ ถี

๑๔
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร การจัดแสดงผลงานศิลปะภาพถ่ายเมืองมุกดาหาร การแสดง
แบบผ้าพื้นเมืองร่วมสมัย
วัน ศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พิธีสงฆ์ พิ ธีบวงสรวง และพิธีเปิดอนุส าวรีย์
เจ้าจันทกินรี ราเฉลิมฉลองเปิดอนุสาวรีย์เจ้าจันทกินรี จานวน ๑,๒๔๙ คน ชม ชิม ช็อป
สินค้า OTOP จังหวัดมุกดาหาร สินค้าธงฟ้าราคา ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และสินค้า
ของผู้ประกอบการ ร้านค้าต่างๆ
วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ชม ชิม ช็อป สินค้า OTOP จังหวัดมุกดาหาร
สิน ค้าธงฟ้าราคาประหยัด ชมการจัดแสดงนิทรรศการประวัติเมืองมุกดาหาร และวิถี
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารชมการประกวดแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย (วิถีศิลป์ถิ่นลุ่มน้าโขง)
การแต่งกาย : ผู้ร่วมงานแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง แบบย้อนยุคหรือร่วมสมัย
มติที่ประชุม

ท้องถิ่นจังหวัดฯ

มติที่ประชุม

รับทราบ
(2) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” (สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร)
1. โครงการ “ทาถังขยะเปียกเพิ่มมูลค่าขยะ” จังหวัดมุกดาหาร
ผลการดาเนินโครงการ
จังหวัดมุกดาหารมีการจัดทารูปแบบการรายงานการจัดทาถังขยะเปียกเพิ่ม
มูลค่าขยะผ่านการแชร์ Location จุดทาถังขยะเปียก เพื่อนาไปจัดทาฐานข้อมูลแผนที่ถัง
ขยะเปียกจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งปัจจุบัน มีส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วม
โครงการจานวน 6,155 คน
2. โครงการ “มุกดาหารเมืองสะอาด”
ผลการดาเนินโครงการ
ปั จจุ บั นมี หน่ วยงานที่ สมั ครเข้ าร่ วมโครงการจ านวน 110 แห่ ง ซึ่ งส านั กงาน
ส่งเสริมมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารได้ดาเนินการจัดส่งตัวชี้วัดในการตรวจประเมิน
และจับคู่ไขว้ตรวจระหว่างหน่วยงาน โดยจะดาเนินการตรวจประเมินตามลาดับต่อไป
3. โครงการ “หิ้วถุงผ้า นุ่งผ้าไทย ถือปิ่นโต” จังหวัดมุกดาหาร
ผลการดาเนินโครงการ
จังหวัดมุกดาหารมีการรณรงค์และแจ้งส่วนราชการในการเข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการ “หิ้ ว ถุ งผ้ า นุ่ งผ้ า ไทย ถื อ ปิ่ น โต” จั งหวั ด มุ ก ดาหาร และให้ รายงานผลการ
ดาเนินการทุกวันที่ 5 ของเดือน โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมในเดือน
มีนาคม 2562 ทั้งสิ้น 26 หน่วยงาน จานวน 485 คน
4. โครงการ “Big Cleaning Day” จังหวัดมุกดาหาร
ผลการดาเนินโครงการ
จังหวัดมุกดาหารมีการรณรงค์และแจ้งส่วนราชการในการเข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการ “Big Cleaning Day” จังหวัดมุกดาหาร และให้รายงานผลการดาเนินการทุก
วันที่ 5 ของเดือน โดยมีส่วนราชการ รายงานการทาความสะอาดหน่วยงานของตนเอง
ประจาเดือนมีนาคม 2562 ทั้งสิ้น 16 หน่วยงาน จานวน 327 คน เข้าร่วมกิจกรรม
รับทราบ
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(3) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนกุมภาพันธ์
2562 (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
“ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร
บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารมีสัญญาณหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
จากการหดตัวของภาคเกษตรกรรม ภาคการบริการ การบริโภคภาคเอกชน ด้านการใช้
จ่ายภาครัฐชะลอตัว สาหรับภาคอุตสาหกรรม การลงทุนภาคเอกชนและการค้าชายแดน
ขยายตัว เสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัด อัตราเงินเฟ้อทั่วไปขยายตัว ส่วนการจ้างงานหดตัว
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน”
เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) พบว่าภาพรวมมีสัญญาณหดตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อนสะท้อนจากการผลิตภาคเกษตรกรรมหดตัว โดยดัชนีผลผลิตภาค
เกษตรกรรม (API) หดตัวที่ร้อยละ -47.21 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน พิจารณา
จากปริมาณผลผลิตยางพาราหดตัวตามพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตที่ลดลง และปริมาณอาชญา
บัตรสุกรหดตัว เนื่องจากวัตถุดิบอาหารสัตว์ราคาสูงขึ้นมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของ
สุกร ภาคการบริการหดตัว โดยดัชนีผลผลิต ภาคการบริการ (SI) หดตัวที่ร้อยละ -38.33
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนเป็นผลมาจากการหดตัวของภาษีการขายส่งขายปลีกฯ
ประกอบกับจานวนผู้เยี่ยมเยือนจังหวัดมุกดาหารชะลอตัว ทาให้รายได้จากการท่องเที่ยวชะลอ
ตัวตามมา สาหรับภาคอุตสาหกรรมขยายตัว โดยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (IPI) ขยายตัวที่
ร้ อยละ 19.72 เมื่ อเที ยบกั บเดื อนเดี ยวกั นของปี ก่ อน พิ จารณาจากปริมาณการใช้ ไฟฟ้ า
ภาคอุตสาหกรรมและจานวนทุน จดทะเบียนสะสมของภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพิ่มขึ้น และการ
ขยายกาลังการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ภายในจังหวัด
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) พบว่า มีสัญญาณหดตัวเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน เป็นผล มาจากการบริโภคภาคเอกชนหดตัว โดยดัชนี การบริโภค
ภาคเอกชน (Cp Index) หดตัวร้อยละ -43.79 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
พิ จ ารณาจากการหดตั ว ของการจัด เก็ บ ภาษี มูล ค่ าเพิ่ ม และการจดทะเบี ยนรถยนต์ นั่ ง
ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง การใช้จ่ายภาครัฐชะลอตัว โดยดัชนี การใช้จ่ายภาครัฐ (G Index)
ชะลอตั วร้ อยละ 1.89 จากการเบิ ก จ่ า ยรายจ่ า ยงบประจ าที่ ช ะลอตั ว ร้ อ ยละ 2.76
ประกอบกับรายจ่ายงบลงทุนหดตัวร้อยละ -3.23 เนื่องจากรายจ่ายงบลงทุนส่วนใหญ่ยัง
อยู่ระหว่างการดาเนินการของผู้รับจ้างซึ่งยังไม่ถึงระยะเวลาการส่งมอบงานตามสัญญาที่
กาหนด สาหรับการค้าชายแดนขยายตัว โดยดัชนี การค้าชายแดน (X-m Index) ขยายตัว
ร้อยละ 1.97 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการขยายตัวของมูลค่า
การส่ ง ออกร้ อ ยละ 7.75 โดยสิ น ค้ า ส่ ง ออกที่ มี มู ล ค่ า สู ง สุ ด 3 ล าดั บ แรก คื อ (1)
เครื่องประมวลผลหรือหน่วยเก็บข้อมูล (2) อุปกรณ์สารองไฟ และ (3) ทรานซิสเตอร์และ
อุ ป กรณ์ กึ่ ง ตั ว น าที่ ค ล้ า ยกั น 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)
พลั ง งานไฟฟ้ า ตามล าดั บ ด้ า นการลงทุ น ภาคเอกชนขยายตั ว โดยดั ช นี ก ารลงทุ น
ภาคเอกชน (IpIndex) ขยายตัวร้อยละ 7.03 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็น
ผลมาจากการขยายตัวของสินเชื่อเพื่อการลงทุน เป็นสาคัญ
ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัดมุกดาหาร พบว่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ดัช นีร ายได้เกษตรกรหดตัว ที่ร้อยละ -46.42 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่ง
เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ -47.21 จากการหดตัวของ
ปริมาณผลผลิตยางพาราและอาชญาบัตรสุกร เป็นสาคัญ
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ด้านการเงิน พบว่าปริมาณสินเชื่อรวมสูงกว่าปริมาณเงินฝากรวม ซึ่งปริมาณ
สิน เชื่อรวมขยายตัว ที่ร้อยละ 7.46 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการปล่อย
สินเชื่อเพื่อลูกค้าภาคธุรกิจ สินเชื่อสาหรับกิจการเอสเอ็มอี และสินเชื่อเพื่อกองทุนพัฒนาเอส
เอ็มอีประชารัฐ สาหรับปริมาณเงินฝากรวมขยายตัวที่ร้อยละ 2.19 เมื่อเทียบกับเดือ น
เดียวกันของปีก่อน
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ (Stability) พบว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปอยู่ที่ระดับ
102.10 ขยายตัวร้อยละ 0.69เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของ
ดัชนีราคาสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ ข้าว แป้งผลิตภัณฑ์จากแป้ง เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่
สัตว์น้า ไข่ ผลิตภัณฑ์นม และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เป็นต้น สาหรับการจ้างงานในเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 หดตัวร้อยละ -1.66 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
ด้ า นการคลั ง พบว่ า ในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2562 ผลการเบิ ก จ่ า ยเงิ น
งบประมาณรวมมีจานวน 739.77 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 1.64 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลมาจากการเบิ กจ่ายรายจ่ายงบประจาขยายตั วร้อยละ 2.76
สาหรับผลการเบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุนหดตัวร้อยละ -3.23 แต่ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุ นมีจานวน 131.00 ล้าน
บาท ซึ่งหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุนสูงสุด 3 อันดับแรกคือ (1) แขวงทาง
หลวงมุ ก ดาหาร (2) โครงการชลประทานมุ กดาหาร และ (3) แขวงทางหลวงชนบท
มุ ก ดาหาร ส าหรั บ การเบิ ก จ่ ายรายจ่ ายงบประจ ามี จ านวน 608.77 ล้ านบาท โดย
หน่ ว ยงานที่ มี ก ารเบิ ก จ่ า ยรายจ่ า ยงบประจ าสู งสุ ด 3 อั น ดั บ แรกคื อ (1) ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน (2) ที่ ท าการปกครองจังหวัด มุ กดาหาร และ (3)
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สาหรับผลการจัดเก็บรายได้ จัดเก็บได้ทั้งสิ้น 119.22
ล้านบาท หดตัวร้อยละ -27.73 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากหน่วย
จัดเก็บรายได้โดยเฉพาะสานักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหารจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
และภาษี มู ล ค่ าเพิ่ มได้ ล ดลง และด่ านศุ ล กากรจั ดเก็ บ อากรขาเข้ า ได้ ล ดลง ส าหรั บ ดุ ล
งบประมาณ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ขาดดุลงบประมาณ จานวน 620.56 ล้านบาท
พิจารณาจากการจัดเก็บรายได้ต่ากว่ารายจ่ายเงินงบประมาณรวม
รับทราบ
๓.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) สรุปมติคณะรัฐมนตรี ประจาเดือนเมษายน 2562 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(2) สรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(พอ.สว.) และการดาเนินโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน”ครั้งที่ 7 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 (ที่ทาการปกครองจังหวัด
มุกดาหาร)
(3) ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนมีนาคม 2562 (สานักงาน
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(4) สรุปสภาวะการค้าชายแดนไทยกับ สปป.ลาว ด้านจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือน
มีนาคม 2562 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(5) สรุ ปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เดือน มีนาคม 2562 (ส านั กงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)

๑๗

มติที่ประชุม

(6) สรุปผลการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ.2562 จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 รวม 7 วัน
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
(7) ผลการดาเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลของศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
มุกดาหาร)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
5.1 ปฏิทินงานสาคัญประจาเดือนพฤษภาคม 2562

ประธาน
ที่

วัน/เดือน/ปี

ชื่องาน

1 23 พฤษภาคม 2562 - อ อ ก ห น่ ว ย บ ริ ก ารเค ลื่ อ น ที่
“หน่ วยบ าบั ดทุกข์ บารุงสุข สร้าง
รอยยิ้ ม ให้ ป ระชาชน ” จั ง หวั ด
มุกดาหาร ครั้งที่ 8/2562
- อ อ ก ห น่ ว ย แ พ ท ย์ เค ลื่ อ น ที่
พอ.สว. พื้นที่อาเภอนิคมคาสร้อย

สถานที่

โร ง เรี ย น บ้ า น ภู แ ผ ง ม้ า - ที่ ท า ก า ร ป ก ค ร อ ง
หมู่ ที่ 10 ต าบลนิ คมค าสร้ อย จังหวัดมุกดาหาร
อ.นิคมคาสร้อย

โร ง เรี ย น บ้ า น ภู แ ผ ง ม้ า
หมู่ ที่ 10 ต าบลนิ คมค าสร้ อย
อ.นิคมคาสร้อย
2 28 พฤษภาคม 2562 พิ ธี เจริ ญ พระพุ ท ธมนต์ เฉลิ มพระ วั ด อรุ ณ รั ง ษี อ าเภ อเมื อ ง
เวลา 16.00 น.
เกียรติสมเด็จพระเจ้ าอยู่หั วมหาวชิรา มุกดาหาร
ลงกรณ บดิ นทรเทพยวรางกู ร และ
ส ม เด็ จ พ ร ะ น า ง เจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชิ นี นาถ ในรั ชกาลที่ ๙
ประจาปีงบประมาณ ๒๕62
3 29 พฤษภาคม 2562 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่โรงเรียนดงหลวงวิทยา
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
ตาบลดงหลวง อาเภอดงหลวง
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดมุกดาหาร
มติที่ประชุม

รับทราบ

หน่วยงาน

- สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร
สานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
มุกดาหาร

สานักงานเกษตรจังหวัด
มุกดาหาร

๑๘

หน.สนจ.

5.2 กาหนดการประชุม กรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/๒๕62
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 ครั้ ง ที่ 5/๒๕62 วั น พฤหั ส บดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 14.๐๐ น.

ลงชื่อ

ประวิชญา สุวรรณไตรย์
(นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จดรายงานการประชุม

