๑
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
ณ หองประชุม ๒๐๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................

ผูมาประชุม
1. นายสกลสฤษฏ บุญประดิษฐ
ผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายธวัชชัย ธรรมรักษ รองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
4. วาที่รอยตรี พิเชียน ลิมปหวังอยู ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
5. นางสาวรัชนีวรรณ เสวกพิบูลย อัยการจังหวัดมุกดาหาร
6. นางสาวณัฐธิดา เฉลยฤกษ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
7. นายโอฬาร วิเศษนคร แทน อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
8. นางณิทฐา แสวงทอง หัวหนาสํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
9. นายกานต ธงศรี พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
10. นายศุภสาร สุริยะ เจาพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
11. นายภพ ภูสมปอง แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
12. นายเวชสุวรรณ อาจวิชัย
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
13. นางสาวณัฐชยา ชางแกะ ทองถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
14. นายศิลปศาสตร ธีระพันธุวัฒน แทน นายอําเภอเมืองมุกดาหาร
15. นายสมพงษ คุมสุวรรณ แทนนายอําเภอคําชะอี
16. นายสันธาน สรอยสําโรง นายอําเภอดอนตาล
17. นายกําพล สิริรัตตนนท นายอําเภอนิคมคําสรอย
18. นายอนุชา เจริญรักษ นายอําเภอดงหลวง
19. นายปกรณ กรรณวัลลี นายอําเภอหนองสูง
20. นายพรเทพ วัชกีกุล นายอําเภอหวานใหญ
21. นายวีรสัคด พลรดารัตน แทน ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
22. นางสาวณัฐฐิญา โภคผล แทน ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
23. นายกฤตพัฒน ครุฑกุล แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
24. นายทรงศิลป ประสีระเก แทน จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
25. นายรังษี มีเดช ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
26. นายกุนจันทร สิงหสุ แทน สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
27. นายไกรสิทธิ์ ศรีสําราญ ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
28. นายจิณณพิภัทร ชูปญญา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
29. นายบัญชา ผลานุวงษ ผูอํานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
30. นายปยพงศ นาโสก หน.ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศฯ
31. นายเชิดชัย อาจวิชัย หน.ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ ๗๒
32. นายสิทธิชัย ญาณสมบัติ แทน ผอ.สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมุกดาหาร
33. นายวณิชย ศุภวณิชยสกุล ผอ.สนง.ป.ป.ช. ประจําจังหวัดมุกดาหาร
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นางศศกร ลออศรีสกุลไชย คลังจังหวัดมุกดาหาร
นายสุชาติ ชัยจิตต ธนารักษพื้นที่มุกดาหาร
นางพิมพสุดา มุกดากาญ แทน สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
นายสุวัฒน สุรชน แทน สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
นายโสรัจ สังขวรรณ นายดานศุลกากรมุกดาหาร
นายศิริรัตน ผองอุดม ผูจัดการธนาคารออมสิน
นายชัยชาญ คิดถูก แทน ผูอํานวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร
วาที่รอยตรี พิเชษฐ แกวจินดา ผอ.สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
นางสาวสุมาลี ภูริมนาค แทน ผอ.สํานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
พ.ต.อ.เอกชัย อนันตชัย แทน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
ร.ต.ต.วิทย สุริยวรรณ แทน ผูบังคับกองรอย ตชด. ที่ ๒๓๔
พ.ต.อ.สังคม ตัดโส ผกก.ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดมุกดาหาร
พ.ต.อ.ภัทรพล เลาเปยม ผกก.10 กองบังคับการตํารวจน้ํา
พ.ต.อ.กวีกฤษฎ ชูวงศเหมือนแท แทน ผกก.ปอ.ภ.จังหวัดมุกดาหาร
นายสถาพร ภูพันธเจริญสุข สถิติจังหวัดมุกดาหาร
นายพิทักษ เมืองโคตร ผอ.อุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณไตรย แทน ผจก.ศูนยบริการลูกคา ทีโอที สาขามุกดาหาร
นางปนอนงค วงศบุญ แทน เกษตรและสหกรณจังหวัดมุกดาหาร
นายวรพล กงนะ แทน ประมงจังหวัดมุกดาหาร
นายนิคม อุทยารักษ แทน เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
นายชูยศ เชาวศิริกุล ปศุสัตวจังหวัดมุกดาหาร
นายกมล ปภุสโร แทน สหกรณจังหวัดมุกดาหาร
นางทิพวรรณ ตั้งตระกูล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
นายวิศิษฐ เหลืองรุงโรจน หน.สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดมุกดาหาร
นายไพฑูรย สุขตาย แทน ผอ.โครงการชลประทานมุกดาหาร
นายคณิต ไชยสิทธิ์ แทน ผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
นางสาววรดา สมคณะ แทน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
นายโสภณ พวงสมบัติ แทน ผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัดมุกดาหาร
นายทวีศักดิ์ ชื่นปรีชา หน.สถานีพัฒนาอาหารสัตวมุกดาหาร
นางสาวดวงแกว ดีเลิศ แทน หน.ดานกักกันสัตวมุกดาหาร
นายมุกตาด หีมมะหมัด แทน ผอ.สนง.กองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวัดมุกดาหาร
นายจิรพงษ โรจนประดิษฐ แทน อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
นายวสันต กลางประพันธ แทน ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ
นายจรณเดช บุปผาชาติ แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นางสุมาลี ไชยเพชร แทน ผอ.สํานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
นางจินธิดา บุตดา
แทน ผอ.ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
นายสนอง แสนเสร็จ แทน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
นายทศพล สุวรรณไตรย แทน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนิคมคําสรอย
นายบรรดล ขันธุแสง แทน ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
นายทรงวุฒิ โยวบุตร ผอ.โรงเรียนมุกดาหาร
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74. นางสาววัชราภรณ ผิวขํา ผอ.ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดมุกดาหาร
75. จ.ส.อ.วิเชียร สําราญพรหม ผอ.วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
76. นางพิมลศรี จํานงควัฒน แทน ผอ.โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
77. นายกมล นัยจิต ผอ.โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
78. นายประภาส ศาสตรแกว ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดมุกดาหาร
79. นายกิตติทัต สุตธรรม ขนสงจังหวัดมุกดาหาร
80. นายพิทักษ ศรีเทียมเงิน แทน ผูอํานวยการแขวงการทางมุกดาหาร
81. นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ ผอ.สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร
82. นายเชิดศักดิ์ ผุยคําสิงห แทน ผอ.สํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขานครพนม
83. นางสาวหริรักษ พอเพียโคตร แทน ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
84. นายฉลอง เผาแกว ผอ.ศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
85. นายทวีศักดิ์ ชีวะสุทโธ พาณิชยจังหวัดมุกดาหาร
86. นายสุดเขต จันทรสาขา การคาภายในจังหวัดมุกดาหาร
87. นางสาวพรพรรณ ปนโภคิน หน.สนง.พัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดมุกดาหาร
88. นายเขมทัต อาชวธํารง ผอ.สนง.การคาตางประเทศเขต 9 มุกดาหาร
89. นางสาวณริศรา ศรีเจริญ แทน ผอ.คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
90. พ.อ.ชัยพัทธ พรธนัชญสกุล สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
91. พ.อ.สมัคร เอ็นดู แทน ผบ.นพค.24
92. ร.อ.ประวิทย ไชนุพันธ แทน ผบ.หมูเรือที่ 3 นรข.
93. นายแสงทอง อนันตภักดิ์ ประชาสัมพันธจังหวัดมุกดาหาร
94. นายชัยวัฒน บุญชวลิต ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ มุกดาหาร
95. นายกานต สุวรรณพันธ พลังงานจังหวัดมุกดหาร
96. นายปราโมทย ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
97. นายศุภเดช การถัก ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
98. นางปยะพร เฉลิมชวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดมุกดาหาร
99. นางปภิณวิช ดุจเพ็ญ ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 42 จังหวัดมุกดาหาร
100.นางสาวจริญญา วันทาวงศ หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
101.นายวิทยา จันทรมิตร
แทน ผอ.สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดมุกดาหาร
102.นายบุญรวม วันนาพอ หัวหนาศูนยสํารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
103.นายจิระพน ทองเพิ่ม แทน หน.อุทยานแหงชาติภูสระดอกบัว
104. นายวิจักร พิกุลศรี แทน หน.อุทยานแหงชาติภูผาเทิบ
105. นายภูวนัย ภูมิภัทรไนย แทน หน.อุทยานแหงชาติภูผายล
106. นายชลวิทย นามจันทรา หัวหนาศูนยประสานงานปาไมมุกดาหาร
107. นายชาคริต นาควิเชียร หัวหนาดานปาไมมุกดาหาร
108.นายศุพงษ เฮประโคน หน.สํานักงานเลขานุการลุมน้ําฯ
109.นายอนุชิต ดรลาดพันธุ องคการอุตสาหกรรมปาไม
110. นายเอกสิทธิ์ ศรีลาศักดิ์ แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมุกดาหาร
111. นายเมธี แสนวิเศษ แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
112. นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง แทน ประธานหอการคาจังหวัดมุกดาหาร
113. นางพิชญา พิบูลยวัฒนวงษ ประธานชมรมธนาคารจังหวัด
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114. นางวรลักษณ บุตรธิเดช นายกสโมสรไลออนสมุกดาหาร
115. นายอาชว ตั้งประกิจ แทน นายกสมาคมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
ผูไมมาประชุม
1. ผอ.สํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดมุกดาหาร
2. ผจก.ธนาคารกรุงไทย
3. ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดมุกดาหาร
4. ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
5. หน.ดานตรวจพืช
6. หน.กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
7. ผอ.ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
8. หน.ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดมุกดาหาร
9. หน.สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
10. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิทยาเขตมุกดาหาร
11. หัวหนาที่ทําการไปรษณียมุกดาหาร
12. นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
13. หน.สถานีไฟฟาแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
14. หน.อุทยานแหงชาติภูสระดอกบัว
15. ผอ.สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9 (อุบลราชธานี)
16. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
17. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
18. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
19. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา เวลา 09.30 น. นายสกลสฤษฏ บุญประดิษฐ ผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานการ
ประชุมกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
พิธีการกอนการประชุม

1. พิธีมอบโลเกียรติคุณและเข็มกลัดเชิดชูเกียรติ รางวัล “หมอมงามจิตตบุรฉัตร”
ประจําป พ.ศ. 2557
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร)
ดวยจังหวัดมุกดาหารโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารได
คัดเลือกครูผูรับผิดชอบนักเรียนทุนการศึกษา มูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ เพื่อเยาวชน
เพื่อรับรางวัล “หมอมงามจิตตบุรฉัตร” ประจําป พ.ศ. 2557 จํานวน 2 ราย ไดแก
1. นางสาวยุพา ธรรมวงศ โรงเรียนบานสามขามิตรภาพที่ 3
2. นายวุฒิวา อุทโท โรงเรียนบานกกตูม
2. พิธีมอบเกียรติบัตรผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูทําคุณประโยชนตอกระทรวง
วัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดมุกดาหาร)
ดวยกระทรวงวัฒนธรรมไดคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งจังหวัดมุกดาหารมีผูไดรับการคัดเลือกใหเปนผูทํา

๕
คุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรมระดับประเทศ และไดเขารับมอบโลเชิดชูเกียรติจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. ผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรมประเภทบุคคล
- ดานศิลปะ ไดแก นายขวัญชัย ทองวรณ ชาวบานนาอุดม อําเภอนิคมคําสรอย
- ดานวัฒนธรรม ไดแก นางวราภา สามาอาพัฒน ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
โรงเรียนมุกดาลัย
2. ผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรมประเภทองคกร ไดแก ศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดงหลวง
สําหรับผูไดรับการคัดเลือกใหเปนผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรมระดับ
จังหวัด จํานวน 9 ราย ดังนี้
1. ผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรมดานศาสนา ไดแก นายไพบูลย ใหมคํา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานแกง 2 อําเภอดอนตาล
2. ผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรมประเภทเด็ก ไดแก เด็กหญิงณัฐฐิณัณฑ แคนศิลา
และเด็กหญิงกวินทสิริ วรวิรุฬหวงศ
3. ผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรมประเภทเยาวชน ไดแก นายสุธาวัชร ปานเงิน
นายนวพล สุคําภา และนายนที ภูใบบัง
4. ผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรมดานการเฝาระวังทางวัฒนธรรม
- ประเภทบุคคล ไดแก นางหยาดทิพย ซีซอง
- ประเภทสถานศึกษา ไดแก โรงเรียนบานนาอุดม
- ประเภทหนวยงาน ไดแก เทศบาลเมืองมุกดาหาร
3. พิธีมอบเครื่องหมายมาตรฐานฝมือแรงงาน(ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร)
ดวยกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ไดออกประกาศการออกเครื่องหมาย
มาตรฐานฝมือแรงงานใหแกสถานประกอบการ โดยมีหลักเกณฑสําคัญคือ สถาน
ประกอบการตองมีลูกจางที่ผานมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติระดับ 1 ขึ้นไป ในสาขา
ตางๆ รวมกันไมต่ํากวารอยละ 10 ของลูกจางทั้งหมดในสายงานผลิตหรือ
บริการ
ผลปรากฏวา สถานประกอบการที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ คือ บริษัท เจริญชัย
แทรกเตอร จํากัด (สาขามุกดาหาร)
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ และหัวหนาหนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ จังหวัดมุกดาหาร
ประธาน
(1) ผูเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2557 จํานวน ๗ ราย ดังนี้
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
สวนราชการ
1
นายวิชาญ บางทาไม
เกษตรและสหกรณจังหวัด
สํานักงานเกษตรและสหกรณ
มุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
2
นางกาญจนา ปาจริย
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร
พงษ
3
นายจิรพงษ แกวมณี
นายอําเภอเมืองมุกดาหาร
อําเภอเมืองมุกดาหาร
4
นายชัยรัช ไทยดํารงเดช นายอําเภอคําชะอี
อําเภอคําชะอี

๖
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
5
นายศิริพงษ มุขศรี
6
7

ตําแหนง
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดมุกดาหาร
ผูอํานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
ผูอํานวยการธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตรจังหวัด
มุกดาหาร

นายวรวิทย สุพร
นายศรีวิทย วุธรา

สวนราชการ
สํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําจังหวัดมุกดาหาร
โรงเรียนมุกดาหาร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

(2) หัวหนาสวนราชการ และหัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ยายไปดํารงตําแหนง
จังหวัดอื่น จํานวน 11 ราย ดังนี้
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 นางสาวนุชนาถ ดวงสงฆ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.
ประจําจังหวัดมุกดาหาร
นายทวีศักดิ์ ชีวะสุทโธ
พาณิชยจังหวัดมุกดาหาร
นายประชา มีธรรม
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
นายรังษี มีเดช
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
นายอินผล อะทะยศ
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดี
จังหวัดมุกดาหาร
นายศุภชัย จรรยาผดุงพงศ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
นางนลินี ศรีสารคาม จันทรตรี ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.
จังหวัดมุกดาหาร
นายกิติพัฒน อภัยโส
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจาย
เสียงแหงประเทศไทยจังหวัด
มุกดาหาร
นายวรพัฒน เชาววิศิษฐ
นายดานศุลกากรมุกดาหาร
นายเสริมเกียรติ ปตตานี
ผูอํานวยการธนาคารออมสินเขต
มุกดาหาร
นายสุวิทย จันทรุกขา
ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค
สาขามุกดาหาร

(3)

3

ตําแหนงใหม
ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.
ประจําจังหวัดราชบุรี
พาณิชยจังหวัดฉะเชิงเทรา
อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ประกันสังคมจังหวัดพัทลุง
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดี
จังหวัดสุรินทร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพนม
ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด
หนองคาย
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจาย
เสียงแหงประเทศไทยจังหวัด
นครพนม
นายดานศุลกากรระนอง
ผูอํานวยการธนาคารออมสินเขต
กาฬสินธุ
ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค
สาขาสตึก จังหวัดบุรีรัมย

หัวหนาสวนราชการ และหัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ยายมาดํารงตําแหนงใหม
จํานวน 9 ราย ดังนี้

ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 นายวณิชย ศุภวณิชยสกุล
2

ตําแหนงเดิม

ตําแหนงเดิม

ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.
ประจําจังหวัดสุโขทัย
นายสถาพร ภูพันธเจริญสุข
เจาพนักงานสถิติอาวุโส
สํานักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย
นายธฤติ (ทริด-ติ) ประสานสอน ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.
จังหวัดบึงกาฬ

ตําแหนงใหม
ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.
ประจําจังหวัดมุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด
มุกดาหาร

๗
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
4 นายชัยวัฒน บุญชวลิต

5
6

นายโสรัจ สังขวรรณ
นายแพทยบัญชา ผลานุวงษ

7

นายศิริรัตน ผองอุดม

8

นายพิทยา นาผล

9

นายอําพล สุดนิคม

ตําแหนงเดิม

ตําแหนงใหม

ผูอํานวยการสวนแผนงานและ
พัฒนางานประชาสัมพันธ
สํานักประชาสัมพันธเขต 2
จังหวัดอุบลราชธานี
นายดานศุลกากรจันทบุรี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร
จังหวัดขอนแกน
ผูอํานวยการธนาคารออมสิน
เขตยโสธร
ผูชวยฝายทรัพยากรมนุษย
สํานักงานใหญธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการ
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค
สาขาสตึก จังหวัดบุรีรัมย

ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
นายดานศุลกากรมุกดาหาร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
ผูอํานวยการธนาคารออมสิน
เขตมุกดาหาร
ผูอํานวยการธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตรจังหวัด
มุกดาหาร
ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค
สาขามุกดาหาร

มติที่ประชุม รับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ประธาน

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ การนําเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผูบริหารจังหวัดและหนวยงานตางๆ
ในชวงเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ (สํานักประชาสัมพันธจังหวัดมุกดาหาร)
๑.๓ งานนโยบายสําคัญของรัฐบาลและจังหวัดมุกดาหาร
(๑) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดมุกดาหาร ไดดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริของจังหวัดตอเนื่อง
มาในหลายพื้นที่ และในปจจุบันโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่หนวยงาน
รับผิดชอบดําเนินการอยู มีดังนี้
๑) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําหวยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
๒) โครงการ
ฟารมตัวอยางบานดอนมวงพัฒนาตามพระราชดําริ
๓) โครงการ
สงเสริมศิลปาชีพบานสานแว – นาโคกกุง
๔) โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานหนองแคน
๕) โครงการ สายใยรักแหงครอบครัวในพระราชูปถัมภสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ
๖) โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกตตามพระราชดําริ
๗) โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ “ปวงประชาเปนสุข ดวยพระบารมี”
จึงขอใหสวนราชการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของไดไปสํารวจขอมูลประชาชนในพื้นที่
ที่อยูในโครงการพระราชดําริในดานสถานะความเปนอยู และใหพิจารณาเสนอโครงการ
ที่จะพัฒนาเพิ่มเติม

๘
ประธาน

มติที่ประชุม รับทราบ
ประธาน

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

(๒) การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
การเตรียมความพรอมในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร
ขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติอยูระหวางศึกษา
รูปแบบเขตพัฒนาเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับศักยภาพและการพัฒนาของพื้นที่จังหวัด
มุกดาหาร ซึ่งยังไมไดประกาศอยางเปนทางการวาจะกําหนดพื้นที่บริเวณใด ของจังหวัด
เปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดมุกดาหารกําลังเตรียมการเพิ่มเติมในการดูพื้นที่ที่จะเสนอรัฐบาล
เพื่อพัฒนาเปนสนามบินมุกดาหาร ประกอบกับรัฐบาลไดใหสวนราชการที่เกี่ยวของทาง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (สปก.) สํารวจที่ดินที่ทับซอนกันระหวางปากับ สปก. สวนใดเปนที่ราชพัสดุ
และที่สาธารณะประโยชน ที่จะกระทบตอประชาชนนอยที่สุด เพื่อจะพัฒนาเปนสนามบิน
มุกดาหารตอไป
(๓) โครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข”
ดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ราชการแกผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย นายอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน และผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ใหจังหวัดบูรณาการการทํางานรวมกันกับทุกภาคสวน
ในการรณรงคการกําจัดขยะ ลดทิ้งขยะ การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยภายในชุมชน ถนน สถานที่สาธารณะ แหลงทองเที่ยว รวมทั้งการกําจัด
ผักตบชวา วัชพืช และสิ่งปฏิกูลในแมน้ําลําคลองและแหลงน้ําอื่นๆ โดยใหดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง ตามโครงการ “เมืองสวย น้ําใส” ๑ ใน ๘ กิจกรรมหลักของกระทรวงมหาดไทย
เพื่อใหเกิดความยั่งยืน และรณรงคใหเกิดกระแสการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ
กําหนดเปาหมายในเบื้องตนที่จะใหเกิดผลสัมฤทธิ์เปนรูปธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา
ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ไดรวมกันจัดทําโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” และกําหนดจัดพิธีเปดโครงการฯ
ในวันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. พรอมกันทั่วประเทศ จึงขอให
จังหวัดดําเนินการใหสอดคลองกับแนวทางภายใตโครงการ “เมืองสวย น้ําใส” ซึ่งเปน
โครงการเนนหนักของกระทรวงมหาดไทย
จังหวัดมุกดาหารกําหนดจัดโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” ในวันอังคารที่
๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เปน
การรณรงคแบบ Big Cleaning Day พรอมกับสวนกลาง
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทรที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗
รายงานการประชุมมีจํานวน
๒๐ หนา ฝายเลขานุการไดลงรายงานการประชุมใน
www.mukdahan.go.th แลว เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕ ๗ และไดจัดสงรายงานการ

๙

มติที่ประชุม

ประชุมทาง Email: mukdahan_gov@hotmail.com จํานวน ๖๕ หนวยงาน มีผูตรวจ
สอบรายงานการประชุมฯ จํานวน ๖๕ ราย และไมมีผูขอแกไขรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗เมื่อวันจันทรที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
3.1 การเตรียมการรับเสด็จทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดําเนินงานโครงการTo Be Number One
จังหวัดมุกดาหาร (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
นพ.สสจ.มห.
(1) สรุปกําหนดการเสด็จของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี ประทานวโรกาส กําหนดเสด็จเยี่ยมการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER
ONE และเสด็จเปดศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัด
มุกดาหาร ในวันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เวลาโดยประมาณ
สรุปรายละเอียดการเสด็จ
๑๗.๐๐ น.

เสด็จประทับเครื่องบินพระที่นั่งถึงทาอากาศยานสกลนคร

๑๘.๐๐ น.

เสด็จถึงสนาม ฮ.ชั่วคราว หนาศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

๑๘.๓๐ น.

ประทับพักพระอิริยาบถ ณ หองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร (ไมเกิน ๒๐ นาที)
เสด็จเปดศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

๑๙.๐๐ น.

เสด็จเยี่ยมชมนิทรรศการ และเยี่ยมสมาชิก ๑๔ บูธ

๑๙.๑๕ น.

เสด็จเยี่ยมสมาชิกใครติดยายกมือขึ้น

๑๙.๔๕ น.

พิธีการ ทูลเกลาถวายเงินสมทบมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ประทานเข็มทองที่
ระลึกแกผูทูลเกลาถวายเงิน และประทานโลที่ระลึกแกหนวยงานที่สนับสนุนการ
ดําเนินงานฯ

๒๐.๑๕ น.

เสด็จประทับพักพระอิริยาบถ ณ หอง ผอ.ร.ร.มุกดาหาร (๑๕ นาที)

๒๐.๓๐ น.

เสด็จทรงงานกับสมาชิก TO BE NUMBER ONE ณ อาคาร ๓ หอง MEP ( ๕๐
นาที)

๒๑.๒๐ น.

เสด็จประทับพักพระอิริยาบถ ณ หอง ผอ.ร.ร.มุกดาหาร

๒๑.๓๐ น.

เสด็จขึ้นบนเวที ทรงเปนองคประธานแสดงคอนเสิรต (ประมาณ ๙ เพลง)

(๒) ขอเรียนเชิญหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานระดับจังหวัดทุกสวน
ราชการ/หนวยงาน และนายอําเภอทุกอําเภอรวมรับเสด็จ
(๓) ขอเชิญผูมีจิตศรัทธารวมบริจาคเงินทูลเกลาถวายสมทบมูลนิธิ
TO
NUMBER ONE ๓๐,๐๐๐ บาท จะไดรับประทานเข็มทองที่ระลึก
มติที่ประชุม รับทราบ

BE

๑๐
3.2 การรายงานผลการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล (สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
หน.สนจ.มห.
ดวยคณะรัฐมนตรีไดกําหนดนโยบายบริหารราชการแผนดินและไดแถลงตอรัฐสภา
ในวันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 จํานวน 11 ดาน ดังนี้
1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ
3. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7. การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
8. การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ
กับการใชประโยชนอยางยั่งยืน
10. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลของจังหวัดเปนไปในแนวทางเดียวกัน จังหวัด
จึงขอใหหนวยงานราชการสวนภูมิภาค และหนวยงานราชการสวนกลางที่ตั้งอยูในพื้นที่
จังหวัดมุกดาหารทุกแหงดําเนินการตามนโยบายและรายงานผลการดําเนินการใหจังหวัด
ทราบ ดังนี้
1. รายงานผลการดําเนินการเปนประจําทุกสัปดาห ภายในเวลา 12.00 น. ของ
ทุกวันพฤหัสบดี โดยใชขอมูลการรายงานฯ ตั้งแตวันศุกรของสัปดาหที่ผานมาจนถึงวัน
พฤหัสบดีของสัปดาหที่รายงาน โดยจัดสงแบบรายงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ของกลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
(province_muk@hotmail.com)
2. รายงานผลการดําเนินการ ภาพถายกิจกรรม (ถามี) พรอมทั้งรายงานแผน/
ผลการเบิกจายงบประมาณและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ใหจังหวัดทราบภายใน
วันที่ 25 ของเดือน เพื่อที่จังหวัดจะไดประมวลและสรุปผลการดําเนินงานรายงานให
นายกรัฐมนตรีทราบภายในวันที่ 30 ของเดือนตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ

หน.สนจ.มห.

3.3 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และ
แกไขเพิ่มเติม (สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
สืบเนื่องจากการประชุมหัวหนาสวนราชการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ในระเบียบวาระที่ ๔.๑ การประสานงาน
กิจกรรมในพื้นที่อําเภอ นายอําเภอนิคมคําสรอย ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากมี
สวนราชการไดมีการจัดกิจกรรมในพื้นที่อําเภอ โดยประสานงานโดยตรงไปยังกํานัน
ผูใหญบาน แตไมมีการแจงใหอําเภอทราบ ทําใหการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของสวน
ราชการอาจไมไดรับความสะดวก จึงขอใหสวนราชการ หรือหนวยงานตางๆ กรุณา
ประสานงานกับอําเภอที่ทานจะดําเนินกิจกรรมในอําเภอนั้น เพื่ออําเภอจะไดสนับสนุน

๑๑

มติที่ประชุม รับทราบ

กิจกรรมของสวนราชการใหแกประชาชนไดรับประโยชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งมติที่ประชุมไดรับ
ทราบและถือปฏิบัติ
เพื่อใหสวนราชการในระดับจังหวัดเขาไปดําเนินกิจกรรมในเขตพื้นที่อําเภอตางๆ
เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไข
เพิ่มเติม และเปนไปดวยความเรียบรอยตามวัตถุประสงคของราชการ จึงขอใหสวนราชการ
ผูจัดกิจกรรม โครงการ หรือการปฏิบัติงานตามภารกิจของสวนราชการนั้น ในเขตพื้นที่
อําเภอใด กรุณาประสานงานผานอําเภอนั้นๆ เพื่ออําเภอจะไดสนับสนุนกิจกรรม โครงการ
หรือการปฏิบัติงานตามภารกิจดังกลาว ของสวนราชการใหแกประชาชนไดรับประโยชน
มากยิ่งขึ้น

3.4 การดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร (สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
หน.สนจ.มห. ตามหนังสือจังหวัดมุกดาหาร ดวนที่สุด ที่ มห 0017.3/ว 3328 ลงวันที่
19 กันยายน ๒๕๕๗ ไดแจงใหสวนงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ทั้ง ๘ สวนงาน
และศูนยดํารงธรรมอําเภอ ดําเนินการ ดังนี้
3.1 การปฏิบัติงานของสวนงานปฏิบัติการมีคณะทํางานเปนชุดเคลื่อนที่เร็ว
3.2 ใหสวนงานบริการประชาชนพิจารณางานบริการประชาชนที่สมควรจะจัดใหมี
บริการในศูนยดํารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
3.3 จังหวัดมุกดาหารไดพิจารณาจัดเตรียมพื้นที่ไวสําหรับศูนยดํารงธรรมจังหวัด
มุกดาหาร ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๑ จํานวน 381 ตารางเมตร
3.4 การมอบหมายเจาหนาที่มาปฏิบัติหนาที่
ณ ศูนยดํารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ใหพิจารณาบุคคลที่มีความรับผิดชอบ และมีความพรอมใหบริการ
3.5 ใหเจาหนาที่เวรรักษาการณศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ปฏิบัติหนาที่รับเรื่อง
รองเรียน รองทุกข ทางโทรศัพทนอกเวลาราชการอีกหนาที่หนึ่ง
3.6
ใหขอความรวมมือภาคประชาสังคมเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของศูนย
ดํารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
3.7 ใหสํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหารออกแบบสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนตอศูนยดํารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร และวิเคราะหผลการสํารวจ
3.8
ใหศูนยดํารงธรรมอําเภอถือปฏิบัติตามแนวทางของศูนยดํารงธรรมจังหวัด
มุกดาหารขางตนตามความเหมาะสม
สํานักงานจังหวัดมุกดาหารขอความรวมมือสวนราชการตามที่ไดมีคําสั่งแตงตั้งเวร
รักษาการณใหรับเรื่องรองเรียนรองทุกขของศูนยดํารงธรรม และขอใหกําชับเจาหนาที่
ที่ไดรับมอบหมายใหมาปฏิบัติหนาที่อยูเวรรักษาการณ พรอมทั้งลงชื่ออยูเวรศูนยดํารงธรรม
และเวรรักษาการณดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5 รายงานความคืบหนาการกอสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร ภูผาเจีย (หนวยการเรียนการสอน
จังหวัดมุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

๑๒
ประธาน อาคารรวมใจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร สงมอบเมื่อวันที่ ๑๘
ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยการประสานงานของภาคเอกชน ซึ่งไดชักชวนบุคคลจากภาคตางๆ
มารวมสรางอาคารฯ ซึ่งจะทําใหการดําเนินการตางๆ ในดานงบประมาณ การผลักดัน
การขยาย ในการกอสรางอาคาร เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร ภูผาเจียเปนรูปเปนรางขึ้นตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ

คลังจังหวัด

มติที่ประชุม รับทราบ

คลังจังหวัด

มติที่ประชุม รับทราบ

คลังจังหวัด

3.6 การปฏิบัติงานในระบบ e-GP กรณีจางเหมาบุคคลธรรมดา (ลูกจางจายเงินเปน
รายเดือน) มูลคาเกิน 100,000 บาท (สํานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.4/ว82 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 255๖
ซอมความเขาใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP กรณีจางเหมาบริการที่เปนบุคคล
ธรรมดา เฉพาะที่มีลักษณะจายคาตอบแทนเปนรายเดือนไมตองดําเนินการในระบบ e-GP
และระบบ GFMIS ไดรับยกเวนใหไมตองจัดทํา PO จึงไมมีการเบิกจายตรงเขาบัญชีผู
รับจาง
เนื่องจากตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 103/8 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด
ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว ๑๗๙ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 และหนังสือกรมบัญชีกลาง
ดวนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว111 ลงวันที่ 17 กันยายน 2556 ไดกําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐมีหนาที่ตองดําเนินการในการจัดทําขอมูลรายละเอียดคาใชจายเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจางโดยเฉพาะราคากลางและการคํานวณราคากลางที่มีมูลคาเกิน 100 ,000 บาท ไว
ในระบบขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูได สงผลใหการจาง
เหมาบริการที่เปนบุคคลธรรมดามีมูลคาเกิน 100 ,000 บาท หนวยงานจะตองลงระบบ
e-GP แตเลือกประเภทการเบิกจายไมผาน GFMIS
3.7 สรุปรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
(สํานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
เศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารเดือนพฤศจิกายน 2557 คาดการณวาจะมีแนวโนม
ขยายตัวเพิ่มขึ้นตามอุปสงคและอุปทานภายในจังหวัด ดานอุปทานจากภาคเกษตรกรรม
ภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการ ดานอุปสงคจากการลงทุนภาคเอกชน การใชจาย
ภาครัฐและการคาชายแดน ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชนหดตัว และดานเสถียรภาพ
เศรษฐกิจจังหวัดอัตราเงินเฟอทั่วไปอยูที่รอยละ 3.22
3.8 รายงานผลตามมาตรการเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณ ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ (สํานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
การเรงรัดการกอหนี้และการเบิกจายเงิน
- ใหเรงรัดการกอหนี้ใหไดภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2557
ใหเรงรัดการฝกอบรม และเบิกจายงบอบรมและประชุมสัมมนาในประเทศไมนอย
กวารอยละ 50 ของวงเงินงบประมาณภายในไตรมาสที่ 1
ใหเรงรัดการเบิกจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมป โดยเฉพาะในสวนของรายจายประจํา
ที่กอหนี้ผูกพันแลว

๑๓
มติที่ประชุม รับทราบ
3.9 สรุปภาวะการคาชายแดนดานจังหวัดมุกดาหาร – สะหวันนะเขต สปป. ลาว
(สํานักงานพาณิชยจังหวัดมุกดาหาร)
พาณิชยจังหวัด (๑)
มูลคาการคาชายแดนไทย - สปป.ลาว จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
ลําดับ
รายการ
ม.ค. - ก.ย. 2556 ม.ค. - ก.ย. 2557 เพิ่ม / ลด
%
1

มูลคาการคารวม

45,013.01

50,843.24

5,830.23

12.95

2

การสงออก

26,505.83

28,068.20

1,562.37

5.89

3

การนําเขา

18,507.18

22,775.04

4,267.86

23.06

4

ดุลการคารวม

7,998.65

7,998.65

-2,705.49 -33.82

5

มูลคาการคา
ผานแดนรวม

5,157.62

6,573.97

1,416.35

27.46

6

ผานแดนขาออก

2,877.20

3,066.02

188.82

6.56

7

ผานแดนขาเขา

2,280.42

3,507.94

1,227.52

53.83

(๒) หมวดสินคาสงออกสําคัญ 5 อันดับ ดานจังหวัดมุกดาหาร เปรียบเทียบ
ม.ค.
– ก.ย. 2556 และ ม.ค. – ก.ย. 2557
จังหวัดมุกดาหาร
ลําดับ
สินคาสงออกสําคัญ
ม.ค. - ก.ย. 2556 ม.ค. - ก.ย. 2557 เพิ่ม / ลด
1 เครื่องอิเล็กทรอนิกส
2 เครื่องใชไฟฟาอุปกรณ
สวนประกอบ
3 สินคาเชื้อเพลิง

12,777.87

2,517.32
1,832.27

11,035.11

2,543.98
2,140.44

%

- 1,742.76 -13.64

26.66

1.06

308.17

16.82

๑๔
ลําดับ

สินคาสงออกสําคัญ

จังหวัดมุกดาหาร
ม.ค. - ก.ย. 2556 ม.ค. - ก.ย. 2557

เพิ่ม / ลด

%

4 สินคากสิกรรม

1,554.27

2,013.28

459.00

29.53

5 ยานพาหนะอุปกรณ
และสวนประกอบ

1,180.62

1,290.63

110.01

9.32

6 อื่นๆ

6,643.48

9,044.76

2,401.29 36.15

26,505.83

28,068.20

1,562.37

รวมทั้งสิ้น
ม.ค.
ลําดับ สินคานําเขาสําคัญ

5.89

(๓) หมวดสินคานําเขาสําคัญ 5 อันดับ ดานจังหวัดมุกดาหาร เปรียบเทียบ
– ก.ย. 2556 และ ม.ค. – ก.ย. 2557
จังหวัดมุกดาหาร
ม.ค.-ก.ย.2556

ม.ค.-ก.ย.2557

เพิ่ม / ลด

%

12,589.22

2,323.33

- 265.89

-2.11

167.08

3,105.41

2,938.33

1,758.64

1,097.73

1,640.16

542.43

49.41

55.58

1,512.21

1,456.63

2,620.77

5 สิ่งทอ

1,088.97

1,094.88

5.91

0.54

อื่นๆ

3,508.54

3,099.07

- 409.47

-11.67

18,507.12

22,775.04

4,267.92

23.06

1 สินคาแร
2

เครื่องมือเครื่องใช
ทางวิทยาศาสตร

3 เครื่องอิเล็กทรอนิกส
4 ผลิตภัณฑโลหะ

รวมทั้งสิ้น
มติที่ประชุม รับทราบ

๑๕
3.10 การดําเนินโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนกรณียากจน
เจ็บปวย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ป 2558 (สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดมุกดาหาร)
พัฒนาการจังหวัด ผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบใหดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชน กรณียากจน เจ็บปวย พิการ อนาถา จังหวัด
มุกดาหาร ป 2558 ตอเนื่องจาก ป 2557 โดยมอบหมายใหคณะกรรมการฝาย
ปฏิบัติการใหความชวยเหลือดานปจจัย 4 ตามคําสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 2820/2556
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ประกอบดวย
1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เปนเจาภาพหลักดานยารักษาโรค
2. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เปนเจาภาพหลักดานอาหาร
3. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดมุกดาหาร เปนเจาภาพ
หลักดานเครื่องนุงหม
4. สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมุกดาหาร เปนเจาภาพหลักดาน
ที่อยูอาศัย
ดําเนินการขับเคลื่อนโครงการรวมกับหนวยงานเจาภาพรวมแตละดานใหการชวยเหลือ
ครัวเรือนยากจนตามโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน กรณียากจน
เจ็บปวย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร โดยใชประโยชนจากขอมูลความจําเปนพื้นฐาน
(จปฐ.) และขอมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) ป ๒๕๕๗ จํานวน ๒๗๔ ครัวเรือน พิจารณาเขารวม
โครงการฯ ในป ๒๕๕๘ ตามคุณสมบัติหลักเกณฑ เงื่อนไข ครัวเรือนเปาหมายโครงการฯ
และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ศูนยอํานวยการแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน กรณียากจน เจ็บปวย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร
มติที่ประชุม รับทราบ
3.11 สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๗
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
หน.สนง.ปภ.จ.มห. 1. เกิดอุบัติเหตุ จํานวน 19 ครั้ง ไดแก อําเภอเมืองฯ 15 ครั้ง อําเภอนิคมคํา
สรอย 2 ครั้ง และอําเภอดงหลวง 2 ครั้ง
2. ผูบาดเจ็บ จํานวน 26 ราย ชาย 17 ราย หญิง 9 ราย
3. ผูเสียชีวิต จํานวน 1 ราย เปนหญิง
4. รถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต จํานวน 19 ครั้ง
5. จุดที่เกิดอุบัติเหตุบนถนนในทองถิ่น 13 ครั้ง และถนนกรมทางหลวง 4 ครั้ง
ถนนทางหลวงชนบท 2 ครั้ง
6. ยอดสะสมของผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของป 2557 เปรียบเทียบกับ
คาเฉลี่ยของผูเสียชีวิต 3 ปยอนหลัง (ป 2554, 2555, 2556) นับจากเดือน ตุลาคม
ถึงเดือน กันยายน ของทุกป ซึ่งเปนตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตาม ก.พ.ร.กําหนดรอย
ละการลดลงของผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
- ผูเสียชีวิตตลอดป (ป 2554, 2555, 2556) เฉลี่ย 3 ปรวม 54 ราย
- ผูเสียชีวิตในป 2557 (นับจาก ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557) รวม 38 ราย
มติที่ประชุม รับทราบ

๑๖
๓.๑๒ การเตรียมความพรอมรับมือภัยหนาว และปองกันและแกไขปญหาภัยแลง
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
หน.สนง.ปภ.จ.มห.
การเตรียมความพรอมรับมือภัยหนาว
๑. จัดทําแผนปองกันและแกไขปญหาภัยหนาว ประจําป ๒๕๕
๘
๒. จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาภัยหนาว
ณ สํานักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร พรอมทั้งแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบ
ประจําศูนย
๓. แจงใหอําเภอทุกอําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง จัดตั้งศูนย
อํานวยการเฉพาะกิจเตรียมความพรอมในการชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนใหแก
ประชาชนที่ประสบภัย ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
การเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาภัยแลง
สถานการณภัยแลง ปจจุบันในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารยังไมเกิดสถานการณภัยแลง
จังหวัดมุกดาหารไดจัดทําแผนปองกันและแกไขปญหาภัยแลง จังหวัดมุกดาหาร ประจําป
2558 พรอมทั้งจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหา ภัยแลงขึ้นที่
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร เพื่อดําเนินการตามแนวทาง
ของคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ โดยถือเปนภารกิจสําคัญ
ที่จะตองดําเนินการเรงรัดแกไขโดยบูรณาการการทํางานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
ไดใหอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ทุกแหงจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ
เชนเดียวกัน
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.13 โครงการสรางความปรองดองสมานฉันท โดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
“หมูบานรักษาศีล 5” (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร)
ผอ.สนง.พระพุทธฯ สืบเนื่องจากมหาเถรสมาคมและจังหวัดมุกดาหารไดจัดทําโครงการ
สรางความ
ปรองดองสมานฉันท โดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมูบานรักษาศีล ๕” โดยมี
เปาหมายทุกหมูบานในจังหวัดมุกดาหารเปน “หมูบานรักษาศีล ๕” จึงขอความรวมมือทุก
สวนราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งอําเภอทุกอําเภอไดแจงใหกํานัน ผูใหญบาน และผูนํา
ชุมชนทุกชุมชน เพื่อประชาสัมพันธเชิญชวนใหแตละครัวเรือนในแตละหมูบานสมัครเขา
รวมโครงการฯ ใหไดอยางนอย 60% ของครัวเรือนทั้งหมดในหมูบาน โดยติดตอขอรับ
ใบสมัครไดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใกลบาน
สําหรับสถานศึกษา ก็ขอความรวมมือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 เพื่อแจงใหสถานศึกษา
ในสังกัดเขารวมโครงการฯ และขอความรวมมือทุกสวนราชการเขารวมโครงการฯ โดย
สามารถติดตอขอรับและสงใบสมัครไดที่สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
มติที่ประชุม รับทราบ

ผอ.สนง.พระพุทธฯ

3.14 การทอดกฐินสามัคคีจังหวัดมุกดาหาร ประจําป 2557
(สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร)
ดวยจังหวัดมุกดาหารรวมกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร กําหนดจัดงาน
ทอดกฐินสามัคคีจังหวัดมุกดาหาร ประจําป 2557 เพื่อสมทบทุนตกแตงภายในใตฐาน
พระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติฯ และสวนประกอบที่จําเปนอื่นๆ ขึ้น ในระหวางวันที่ 1 – 2

๑๗

มติที่ประชุม รับทราบ

ผอ.สนง.พระพุทธฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1
เกษตรจังหวัด

มติที่ประชุม รับทราบ

ผอ.กกท.จ.มห.

3.
มติที่ประชุม รับทราบ

พฤศจิกายน 2557 ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย ตําบลนาสีนวน อําเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จึงขอเชิญเปนคณะกรรมการดําเนินการจัดงานทอดกฐิน
สามัคคีจังหวัดมุกดาหาร ประจําป 2557 โดยรวบรวมปจจัยทําบุญสงสํานักงานคลัง
จังหวัดมุกดาหาร หรือที่ทําการปกครองจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ชั้น 3 หรือสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4
หรือรวบรวมปจจัยนําไปรวมทอดถวาย ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย ตําบลนาสีนวน
อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ในวันอาทิตยที่ 2 พฤศจิกายน 2557
3.15 การทอดถวายกฐินแกวัดที่ไมมีเจาภาพ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
มุกดาหาร)
ขอประชาสัมพันธเชิญชวนทุกสวนราชการและหนวยงานเปนเจาภาพถวายกฐินแก
วัดที่ไมมีเจาภาพ โดยสามารถติดตอเพื่อขอเปนเจาภาพฯ ไดที่สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดมุกดาหารไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
6 มาตรการเพิ่มรายไดใหแกผูมีรายไดนอย (ชวยเหลือตนทุนการผลิตใหชาวนา)
(สํานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร)
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เห็นชอบมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก ในสวนของมาตรการเพิ่มรายไดใหแกผูมีรายไดนอย โดย
กําหนดใหเงินชวยคาตนทุนการผลิตไรละ1,000 บาท แกชาวนาที่จดทะเบียนไวกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ และเปดบัญชีไวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
(ธ.ก.ส.) ซึ่งมีที่ดินทํากินไมเกิน 15 ไร และใหแกชาวนาที่มีที่ดินมากกวา 15 ไร
ครอบครัวละ 15,000 บาท เพื่อชวยเหลือชาวนาใหมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ
3.1๗ การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติครั้งที่ 31 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3
“ชางนาวเกมส” (ศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร)
กําหนดจัดการแขงขัน ระหวางวันที่ 19 - 29 พฤศจิกายน 2557 เพื่อคัดเลือก
ตัวแทนนักกีฬาของ ๒๐ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขารวมการแขงขันกีฬา
เยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 31 “จันทบูรเกมส” ระหวางวันที่ 16-27 มีนาคม 2558
ณ จังหวัดจันทบุรี ชนิดกีฬาที่จัดแขงขัน มีดังนี้
1. สนามในเขตอําเภอเมืองมุกดาหาร ไดแก จักรยาน ตะกรอ กาบัดดี้ คาราเตโด
วูซู วูดบอล เทนนิส แบดมินตัน บาสเกตบอล กีฬาทางอากาศ รักบี้ฟุตบอล เปตอง
ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลยบอล เทควันโด หมากลอม คริกเก็ต เทเบิลเทนนิส และกีฬา
ลีลาศ
2. สนามในเขตอําเภอดอนตาล ไดแก มวยสากลสมัครเลน และมวยไทยสมัครเลน
สนามในเขตอําเภอนิคมคําสรอย ไดแก เรือพาย

๑๘
3.1๘ นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน(สํานักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร)
แรงงานจังหวัด
ดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน (พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน) ไดกลาวมอบ
นโยบายการปฏิบัติราชการในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการปฏิบัติราชการ
ป 2557 และรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ป 2558 ใหกับผูบริหารกระทรวง
แรงงาน หัวหนาสวนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
ขาราชการและบุคลากรของกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวของ โดยมีสรุปสาระสําคัญ ดังนี้
1. การจัดระเบียบการจางงานแรงงานตางดาว
2. การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
3. สงเสริมการดําเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
4. การแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงาน
5. พัฒนากระบวนการสงเสริมการมีงานทําและกระบวนการจัดหางาน
6. การยกระดับฝมือเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน
7. ขยายความคุมครองและพัฒนาสิทธิประโยชนดานประกันสังคม
8. สงเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน
9. ขยายความคุมครองแรงงานนอกระบบ
10. เสริมสรางความปรองดองและสมานฉันท
11. การเตรียมการดานแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน
12. สรางความเขมแข็งระบบการบริหารจัดการดานแรงงาน
13. ปฏิรูปโครงสรางองคกร
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1๙ ขอความรวมมือประชาสัมพันธรณรงคปองกันการจัดการแสดงที่ไมเหมาะสม
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
วัฒนธรรมจังหวัด
ดวยในชวงเทศกาลประเพณีสําคัญของทองถิ่น และงานทั่วไป มีหนวยงานองคกร
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ไดจัดใหมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม
ของศิลปนพื้นบาน เพื่อใหเด็ก เยาวชน และประชาชน ไดชมเพื่อความบันเทิงในการ
จัดงานดังกลาว ซึ่งบางครั้งการแสดงของศิลปนพื้นบานใชคําหรือภาษาที่ไมเหมาะสม
ตลอดจนลักษณะทาทางในการแสดงที่สอไปทางลามกอนาจาร ซึ่งอาจนําไปสูความเสื่อม
เสียของสังคม และอาจเปนตัวอยางที่ไมเหมาะสมกับเด็กและเยาวชน
ในการนี้ จึงขอความรวมมือสวนราชการหรือหนวยงานรณรงคประชาสัมพันธ
ปองกันการจัดการแสดงที่ไมเหมาะสมตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
3.๒๐ สรุปผลการกอสรางพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย
(สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
มุกดาหาร)
ผูแทนโยธาธิการฯ
ความกาวหนาของงานกอสราง รายละเอียดดังนี้

๑. งานหลอคอนกรีตคานระดับชั้น 31.90 ม. แลวเสร็จ
 ๒. ผูกเหล็กเขาแบบผนังองคพระไดพื้นที่รวม 950 ตารางเมตร ถึงระดับชั้น 37.90 ม.
๓. เทผนังคอนกรีตองคพระไดพื้นที่รวม 500 ตารางเมตร

๑๙

๕.
มติที่ประชุม รับทราบ

๔. งานติดตั้งโครงเหล็กเพื่อควบคุมขนาดองคพระจากชั้นระดับ 30.40 ถึงชั้น
ระดับ 37.90 ม.
ติดตั้งทาวเวอรเครนเริ่มใชงานตั้งแตวันที่ 27 ตุลาคม 2557
รวมเบิกจายแลว 9 งวด 17,459,130.00 บาท คาดวาจะเบิกจายไดอีก 1 งวด
งาน คือ งวดงานที่ 10 จํานวนเงิน 1,343,010 บาท

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
๔.๑ สรุปผลการดําเนินงานบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร (บานพักเด็ก
และครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร)
หัวหนาบานพักเด็กฯ
(๑) สถิติผูใชบริการบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารปงบประมาณ ๒๕๕๗
รวม 48 ราย
(๒) สถิติการใหคําปรึกษาทางโทรศัพท ผานสายดวน ๑๓๐๐ บานพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ จํานวน 153 ครั้ง
ลําดับ

ประเภทปญหา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

จํานวนครั้ง

๑

ปญหาเด็กและเยาวชน

3

2

3

1

-

4

3

2

๒

๕

๓

๒

๒

ปญหาสตรี

-

1

-

-

1

-

-

1

๑

-

๑

-

๓

ปญหาผูสูงอายุ

-

4

1

1

-

2

-

-

-

๑

๑

-

๔

ปญหาคนพิการ

1

-

2

1

-

-

1

-

-

-

-

๑

๕

ผลกระทบจากเชื้อ HIV

4

1

1

1

1

2

1

1

๒

๑

๒

-

๖

ปญหาชีวิตครอบครัว

2

2

3

2

3

1

-

3

๒

๑

๑

๒

๗

ปญหาเศรษฐกิจการเงิน

-

1

-

2

1

2

2

1

๑

๑

๑

-

๘

ปญหาที่อยูอาศัย

-

-

-

-

-

1

1

-

๑

-

-

-

๙

เบาะแสดานสังคม

1

-

-

-

-

-

-

1

๑

-

-

-

๑๐

ปญหาดานกฎหมาย

-

-

-

2

1

1

-

1

-

-

-

-

๒๐
ลําดับ

ประเภทปญหา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

จํานวนครั้ง

๑๑

ผูเสียหายจากการคามนุษย

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

๑๒

ผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๓

ปญหาเกี่ยวกับขอทาน/เรรอน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑

๑๔

อื่นๆ

4

1

4

4

5

6

3

2

๒

๑

๒

๒

15 12 14 12 12 19

14

14 ๑๒ ๑๐ ๑๑

๘

จํานวนครั้ง
รวม

๑๕๓

มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒ กําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗
ประธาน
กําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุม ๒๐๕ ศาลากลาง
จังหวัดมุกดาหาร
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผูจดรายงานการประชุม

ลงชื่อ

