รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 9/๒๕61
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. ร.ต.อ.พิชิต อวนพล
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
4. นายณพร เกิดประดิษฐ์
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
5. ร.ต.ท.มนตรี ทุมนัส
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
6. นางอรสา วงศาโรจน์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
7. นายสันธาน สร้อยสาโรง
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
8. นายอนุรัตน์ ธรรมประจาจิต
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
9. นางสาวศศิธร ปัญญาไว
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
10. นายยุทธนา ไพฑูรย์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
11. นายไชยอนันต์ บุญประสิทธิ์พร
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
12. นายสัญญ์ธวัชช์ ริว้ เหลือง
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
13. นายธนาคม ไหลเจริญกิจ
แทน ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
14. นายกนก ศรีวิชัยนันท์
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
15. นายพรชัย พุดซ้อน
นายอาเภอคาชะอี
16. นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ
นายอาเภอดอนตาล
17. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
18. นายวัฒนา เจริญจิตร
นายอาเภอดงหลวง
19. นายปิติณัช นิธิศธานี
นายอาเภอหว้านใหญ่
20. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
นายอาเภอหนองสูง
21. นางสาวบุญเตรียม คาถา
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
22. นายรุ่งชัย พิทักษ์วงษ์โยธิน
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
23. นางศรัญญา ศรพรม
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
24. นางพรผกา ศิริบุรี
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
25. นายณัฐพร เหลืองอร่าม
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
26. นายพูนทรัพย์ ศรีไพบูลย์
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
27. นางระพีพรรณ รัตนบดินทร์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
28. นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
29. นายจักราวุธ จุฑาสงฆ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
30. นายบัญชา ผลานุวงษ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
31. นายอุทิน สุทธิสาร
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
32. นางสาวมณีรัตน์ คนยืน
ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดมุกดาหาร
33. นางวรจิตร์ ปัญญาดี
คลังจังหวัดมุกดาหาร
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34. นางสาวสุรัญญา บุตราศรี
35. นายสันทัด รังคพุทธมานะ
36. นางสาวชัชชฎา ประทุมทิพย์
37. นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์
38. นางสาวนริศรา ศรีเจริญ
39. นายสมเกียรติชัย วงษ์สิริภัค
40. นายธนพล นามวงค์พันธุ์
41. ว่าที่ร.ต.พิเชษฐ์ แก้วจินดา
42. นายวิวัฒนชัย วรโรจน์พลาธิป
43. นายชัชวาล ราชขันธ์
44. พ.ต.อ.กิติพัฒน์ สุขา
45. นายไพศาล แสงหิรัญ
46. นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์
47. นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
48. นางสุมลมาลย์ สายชมภู
49. นายกมล ปภุสโร
50. นางสาวอุทัยวรรณ ประทีป
51. นางกฤษดาพร พิกุลศรี
52. นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์
53. นายบุญส่ง ชื่นตา
54. นายเฉลิมพล เพชรรัตน์
55. นางดวงแก้ว แสนบุบผา
56. นายชลากร โพธีพรหม
57. นางสาวฐิติรัตน์ แสนสุข
58. นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข
59. นางสาววีรยา ทะพะ
60. นายวัยวุฒิ วรชิน
61. นายวีระชาย ทองโพธิ์
62. นายวสันต์ นิสัยมั่น
63. นายมารุต อุปนิสากร
64. นายสนิท อาษาธง
65. นายปัญญา มุ่งดี
66. นางสุชาดา เคหะดิษฐ์
67. นายสนอง แสนเสร็จ
68. นางสาวพรทิวา ยืนยง
69. นายเรือง สุพร
70. นายไกรสร แจ่มหอม
71. นายอนน บุญกระสาน

แทน ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
แทน นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการ คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
แทน ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แทน สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
มุกดาหาร
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
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72. นายวิชัย พลอยกลม
73. นายเดชา แสงสุวรรณ
74. นางหริรักษ์ มณีสร้อย
75. นายสุริยง โสรินทร์
76. นางสาวศรุดา นรสิงห์
77. ร.ท.อนุชิต สุวิสุทธิ์
78. พ.ท.รักษ์ โคกโพธิ์
79. พ.อ.ผดุงศักดิ์ พันธ์วิไล
80. พ.ท.สุรัช จันทร์พรม
81. นายสุพิชัย หล่าสกุล
82. นายพุทธาสิทธิ์ จันทร์เต็ม
83. นายสุรพร ผิวงาม
84. นายกานต์ สุวรรณพันธ์
85. นายบุญเพ็ง ปักกุลนันท์
86. นางศิรัชญา ครุฑอรัญ
87. นายพรพนา แสนการุณ
88. นางสาวบงกช สัจจานิตย์
89. นายฉัตรชัย เฉลิมช่วง
90. นางสาวจริญญา วันทาวงศ์
91. นางพุทธา กลางประพันธ์
92. นายสุรเดช อัคราช
93. นางศิริพร เศษแสงศรี
94. นางพัฒนา อุตโรกุล
95. นางจิตร อาจสัญจร
96. นายรังสรรค์ ปัตถะเมฆ
97. นายประนม รัชอินทร์
98. นายชาคริต นาควิเชียร
99. นายสุพจน์ สุอริยพงษ์
100. นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์
101. นายวสันต์ ยุทธนากรณ์
102. นางธงชัย โสดา
103. นายสมชาย เลาหพัชรินทร์
104. นางบุญญสรณ์ บุญโสม
105. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร
106. นายณัฐพล สุริยนต์

ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สานักงานนครพนม
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.กกล.รส.จว.มห
แทน สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.หมู่เรือที่ 3 นรข.
แทน รอง ผอ.รมน.จว.มห. (ท.)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทน รองประธาน ก.ธ.จ.มุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
แทน ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร
หัวหน้าด่านป่าไม้มุกดาหาร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
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ผู้ไม่มาประชุม
1. หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
2. หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 10.2
3. ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
4. ผู้อานวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร
5. ผู้อานวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
6. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
7. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
8. ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 234
9. ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
10. ผกก.10 กองบังคับการตารวจน้า
11. ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
12. หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
13. หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
14. ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
15. หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
16. ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
17. ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยฯ
18. ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
19. ผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
20. ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
21. ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการครูฯ จังหวัดมุกดาหาร
22. ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
23. ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
24. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มน้าฯ
25. ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
26. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
27. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
28. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
29. นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
30. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
31. นายกสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
32. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร

๕
เริ่มประชุมเวลา

เวลา ๐๙.30 น. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานการ
ประชุมกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ก่อนการประชุม

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารแจ้งข้อราชการสาคัญให้แก่ประชาชน
(โดยการถ่ายทอดเสียงสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด มุกดาหาร
คลื่น ความถี่ FM 99.25 MHz. และ AM.549 KHz ) (สถานี วิท ยุ ก ระจายเสี ย งแห่ ง
ประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร)
เรี ย นพี่ น้ อ งประชาชนชาวจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร วั น นี้ ผ มมี ภ ารกิ จ ที่ ส าคั ญ และ
การดาเนินงานในห้วงเดือนที่ผ่านมาที่จะนามาเล่าสู่พี่น้องประชาชนได้รับทราบ กล่าวคือใน
รอบ 1 ปีที่ผ่านมาจังหวัดมุกดาหารได้มีกิจกรรมที่ดาเนินการผ่านมามากมาย โดยโครงการ/
กิจกรรม นั้น มุ่งตอบโจทย์ของรัฐบาล วิสัยทัศน์ของประเทศ คือ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และได้
ดาเนินกิจกรรม36 กิจกรรม เพื่อวาระ 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร เฉลิมฉลองครบรอบ 36 ปี
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 โดยมีกิจกรรมดังนี้
1) ตามภารกิจของกระทรวง
2) ตามนโยบายรัฐบาล เช่น โครงการไทยนิยม ยั่งยืน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3) แผนงานของจังหวัดโดยการบูรณาการร่วมกัน รวมถึงแผนงานการดาเนินกิจกรรม
36 กิจกรรม 3 มิติ คือ
3.1) ด้านมั่นคง เช่น โครงการผ่าตัดวันเดียวกลับเพื่อลดความแออัดในหอผู้ป่วย
กิจกรรมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จังหวัดมุกดาหาร โครงการ “บ้านสร้าง
สุข มุกดาหาร 36 ปี” เป็นต้น
3.2) ด้ านมั่งคั่ง เช่น กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 2 ล้ อ
2 น่อง ท่อง 2 แผ่นดิน กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์แก่งกะเบา กิจกรรมจุดเทียนขึ้นภูบูชา
พระใหญ่ ถวายเป็นพุทธบูชาและปรับปรุงวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ เป็นต้น
3.3) ด้านยั่งยืน เช่น กิจกรรมสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรอย่าง
ยั่งยืน กิจกรรม 36 ปี มุกดาหาร ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย
การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน เป็นต้น
พี่น้องประชาชนสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้จากผู้ว่าราชการจังหวัด
มุกดาหาร ในรายการผู้ว่าพบประชาชน ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 06.10 – 07.00 น.
ทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร คลื่นความถี่ FM 99.25
MHz. และ AM.549 KHz

ประธาน

พิธีการก่อนการประชุม
๑. พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ด้ ว ยกองบั ญ ชาการกองอาสารัก ษาดิ น แดนได้ จั ด สร้างเครื่อ งหมาย “รัก ษา
ดินแดนยิ่งชีพ” ขึ้นเป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิ ต ร ได้ ท รงพระกรุณ าโปรดเกล้ าโปรดกระหม่ อ ม พระราชทานพระบรม
ราชานุญาต ให้กองบัญชาการกองอาสารัก ษาดินแดนอัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร.
ประดิ ษ ฐานบนเครื่ อ งหมายฯ และสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ าโปรดกระหม่ อ ม พระราชทานเครื่อ งหมายแก้ ผู้ บั ญ ชาการกองอาสารัก ษา
ดินแดน เพื่อมอบให้กับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบ

๖
คุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติ เป็นส่วนรวม สาหรับ
เป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต
ในโอกาสนี้ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้พิจารณามอบเครื่องหมาย
“รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้กับ นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อานวยการโครงการชลประทาน
มุกดาหาร ในฐานะเป็นผู้ทาคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ เป็นส่วนรวม สมควรได้รับการ
ยกย่อง ให้ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ
ขอเรี ย นเชิ ญ ผู้ บั งคั บ การกองอาสารัก ษาดิ น แดนจังหวัด มุ ก ดาหาร อั ญ เชิ ญ
เครื่ อ งหมาย “รั ก ษาดิ น แดนยิ่ งชี พ ” ไว้ ที่ ห น้ า พระบรมฉายาลั ก ษณ์ พ ระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณแก่
ผู้รับเครื่องหมายฯ
2. พิ ธี พ ระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ชั้ น เหรี ย ญจั ก รพรรดิ ม าลา (ร.จ.พ.)
ให้ข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ด้ ว ยสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ ม
พระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง เพื่อเป็นเครื่อง
สรรเสริญและยืนยันได้ว่า ตลอดชีวิตการรับราชการที่ผ่านมาข้าราชการดังกล่าวได้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความ อุตสาหะ ซื่อสัตย์ มีการประพฤติอยู่ในวินัยอันดี และเอาใจใส่ต่อหน้าที่
ราชการเสมอมา
ในโอกาสนี้ จึงขอกราบเรีย นเชิ ญ ผู้ ว่ าราชจั งหวัด ได้ กระท าพิ ธี พ ระราชทาน
เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจาปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ได้รับพระราชทานฯ
ซึ่งจังหวัดมุกดาหารมีข้าราชการที่ได้รับพระราชทานฯ จานวน 8 ราย ดังนี้
1. นายสันธาน สร้อยสาโรง
2. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ
3. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
4. นายปิติณัช นิธิศธานี
5. นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ
6. นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์
7. นางเพียรประยูร ปัจฉิมกุล
8. น.ส.พรรณนี บุญดีวงค์
3. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่ตารวจ กองบังคับการปราบปราม
และกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
(สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา กองบังคับการปราบปรามและ
กองบั งคั บ การปราบปรามการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ได้ ร่ ว มกั น จั บ กุ ม นายมหาราช จั น ทร์ ศ รี ผู้ ต้ อ งหาตามหมายจั บ ของศาลอาญ า
ที่ 2023/2561 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 ข้อหาฉ้อโกงโดยการแสดงตนเป็นคนอื่น
น าเข้ า สู่ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ที่ บิ ด เบื อ นหรื อ ปลอม ไม่ ว่ า ทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว น หรื อ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ซึ่งผู้ต้องหา
มีพฤติการณ์สร้างบัญชีผู้ใช้ไลน์ปลอมชื่อ “ผู้ว่าไพฑูรย์” ใช้รูปโปรไฟล์เป็นรูปนายไพฑูรย์
รั ก ษ์ ป ระเทศ ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด มุ ก ดาหาร ส่ งข้ อ ความหลอกยื ม เงิ น จากผู้ เสี ย หาย
จนหลงเชื่ อ และได้ โ อนเงิ น ไปยั ง บั ญ ชี ธ นาคารที่ ผู้ ต้ อ งหาแจ้ ง ไว้ จ านวน 17 ครั้ ง

๗
รวม 340,650 บาท ซึ่งต่อมาผู้เสียหายได้ทราบว่าเป็นบัญชีผู้ใช้ไ ลน์ปลอมจึงเข้าแจ้ง
ความกับเจ้าหน้าที่ตารวจให้ดาเนินคดี และด้วยผลงานการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ โดยการน าของ พลต ารวจตรี ไมตรี ฉิ ม เฉิ ด ผู้ บั ง คั บ การปราบปราม
และพลตารวจตรี วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผู้บังคับการปราบปรามการกระทาความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ได้นาไปสู่การจับกุมผู้ต้องหามาดาเนินคดีได้สาเร็จใน
ที่สุด
จากผลการปฏิ บั ติ งานดั งกล่ า ว สามารถเป็ น อุ ท าหรณ์ ให้ กั บ ประชาชนผู้ ใช้
เครื อข่ายสั งคมออนไลน์ได้ เกิดความระมั ดระวังในการใช้ งานให้ มากขึ้น เพื่ อ เป็ น ขวัญ
ก าลั ง ใจการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ผู้ พิ ทั ก ษ์ สั น ติ ร าษ ฎ ร์ ข องเจ้ า หน้ าที่ ต ารวจดั ง กล่ า ว
จั งหวัด มุ ก ดาหารจึ ง จั ด พิ ธี ม อบประกาศเกี ย รติ คุ ณ เชิ ด ชู เกี ย รติ ขึ้ น และขอเรีย นเชิ ญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณฯ ให้ผู้แทนกองบังคับ
การปราบปราม และกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี ดังนี้
1. พ.ต.ท.ปิยพล แป้นแก้ว
สารวัตร กองกากับการ 6 กองบังคับการ
ปราบปราม
2. ร.ต.อ.นาชัย ชาญบรรยง
รองสารวัตร ช่วยราชการ กองกากับการ 2
กองบั ง คั บ การปราบปรามการกระท า
ค ว าม ผิ ด เกี่ ย ว กั บ อ าช ญ าก รรม ท าง
เทคโนโลยี
3. ร.ต.อ.ทัศพงษ์ ผ่องใส
รองสารวัตร กองกากับ การ 2 กองบังคับ
การป ราบป รามการกระท าความผิ ด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
4. ร.ต.ท.วรฉัตร ฉลวยแสง
รองสารวัตร (สอบสวน) กองกากับการ 2
กองบั ง คั บ การปราบปรามการกระท า
ค ว าม ผิ ด เกี่ ย ว กั บ อ าช ญ าก รรม ท าง
เทคโนโลยี
4. พิ ธี ม อบประกาศเกี ยรติคุ ณ เชิ ดชู เกี ยรติ ให้ แก่เจ้า หน้ า ที่ ชุด จับ กุม และพลเมือ งดี
(ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร)
ด้ ว ยเมื่ อ วั น ที่ 17 กั น ยายน 2561 เวลาประมาณ 00.10 น. พลเมื อ งดี
เจ้าหน้าที่ทหารพราน กองร้อยทหารพรานที่ 2110 เจ้าหน้าที่ตารวจน้าจังหวัดมุกดาหาร
และเจ้าหน้ าที่ตารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร ได้บูรณาการกาลังร่วมมือกัน
ปฏิบัติห น้าที่อย่างเข้มแข็งจนสามารถติดตามจับกุม นายพูล้า (PHOULA) สั ญชาติลาว
อายุ 21 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 738/2561 ลงวันที่
16 กั น ยายน 2561 ข้ อ หา“ฆ่ า ผู้ อื่ น ตายโดยเจตนา, พยายามฆ่ า ผู้ อื่ น โดยเจตนา
และชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย” ซึ่งหลบหนีจากท้องที่ สถานีตารวจภูธร
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จนสามารถจับกุมตัวได้ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้าโขงชุมชน
บ้ านนาโปน้ อ ย ถนนส าราญชายโขง ต าบลมุ ก ดาหาร อ าเภอเมื อ งมุ ก ดาหาร จังหวั ด
มุกดาหาร นาส่งพนักงานสอบสวนสถานีตารวจภูธร พระประแดงดาเนินคดีตามกฎหมาย
ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวกับพวกเป็นผู้อุทิศตน ทุ่มเท เสียสละ มีปฏิภาณ

๘
ไหวพริบ กล้าหาญ ก่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการ สมควรได้รับการ ยกย่องชมเชย เพื่อเป็น
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและทาความดีสืบไป
ในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบประกาศเกียรติ
คุณเชิดชูเกียรติ ให้แก่พลเมืองดี เจ้าหน้าที่ทหาร และเจ้าหน้าที่ตารวจ และกล่าวให้โอวาท
ตามลาดับ ดังนี้
เจ้าหน้าที่ตารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
1. พ.ต.ท.อุดร ชาวแขก
สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
2. ร.ต.อ.อชิรพงศ์ ประจง
รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
3. ร.ต.อ.คณากร โมลีย์
รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
4. ด.ต.สมบัติ แก้วพวง
ผู้บังคับหมู่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
5. ด.ต.กานตพงศ์ บุดดีวัน
ผู้บังคับหมู่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
6. ด.ต.ยุทธพล เศษสุวรรณ
ผู้บังคับหมู่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
เจ้าหน้าที่ทหารพราน กองร้อยทหารพราน
ที่ 2110
1. ร.ท.พรพิทักษ์ กุลงามกิ่ม
ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 2110
2. จ.ส.อ.ประสิทธิ์ แสนลา
นายสิ บ ยุ ท ธการและการข่ า ว กองร้ อ ย
ทหารพรานที่ 2110
3. อส.ทพ.จักรพันธ์ ภูศรี
รองผู้บังคับชุดปฏิบัติการ กองร้อยทหาร
พรานที่ 2110
4. อส.ทพ.คเชนทร์ คาพิมพ์
พลยิงเครื่องยิงจรวด กองร้อยทหารพราน
ที่ 2110
5. อส.ทพ.สงกรานต์ สีหะวงค์ พลยิงเครื่องยิงลูกระเบิด กองร้อย
ทหารพรานที่ 2110
เจ้าหน้าที่ตารวจน้าจังหวัดมุกดาหาร
1. ร.ต.ท.ภคพล ไชยนามน
รองสารวัตร(ทาหน้าที่ป้องกันปราบปราม
ทางน้า)สถานีตารวจน้า 3 กองกากับการ
10 กองบังคับการตารวจน้า
2. ด.ต.ทองดี เทียบมัง
ผู้บังคับหมู่สถานีตารวจน้า 3 กองกากับการ
10 กองบังคับการตารวจน้า
พลเมืองดี
1. นายอติเทพ โสมาบุตร
5. พิ ธีมอบโล่ องค์กร และชุมชนคุณ ธรรม จังหวัดมุกดาหาร ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561 (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
ในปี ง บประมาณ พ.ศ.2561 คณะกรรมการส่ งเสริม คุ ณ ธรรมแห่ งชาติ ได้
กาหนดแนวทางการขับเคลื่ อนแผนโดยให้ ทุกจังหวัดดาเนินการประเมินองค์กร ชุมชน
อาเภอ และจังหวัดคุณธรรมเพื่อประกาศยกย่อง เชิดชูเกียรติ ที่เป็นแบบอย่างในการนา
หลักคุณธรรมมาประพฤติ ปฏิบัติ จนเป็นแบบอย่างขององค์กร ชุมชน และอาเภอจนเป็น
ที่ประจักษ์

๙
จากการประชุม คณะอนุก รรมการส่ งเสริม คุณ ธรรมจังหวัด มุกดาหาร ครั้งที่
1/2561 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ได้มีมติ เห็นชอบผลการประเมินองค์กร และ
ชุมชนคุณธรรมที่มีการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร ชุมชน เพื่อมอบโล่รางวัล
จึงขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบโล่รางวัลองค์กรและชุมชน จานวน 15
รางวัล ดังนี้
1. รางวัลองค์กรคุณธรรม จานวน 3 แห่ง ได้แก่
1.1 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
1.2 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรพ์
1.3 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรค์
2. รางวัลชุมชนส่งเสริมคุณธรรม จานวน 3 แห่ง ได้แก่
2.1 ชุมชนส่งเสริมคุณธรรมบ้านเหล่าป่าเป้ด ม.11 ต.นาโสก
2.2 ชุมชนส่งเสริมคุณธรรมบ้านโพนไฮ หมู่ 3 ต.หนองแคน
2.3 ชุมชนส่งเสริมคุณธรรมบ้านเตาถ่าน ม.7 ต.หนองแวง
3. รางวัลชุมชนคุณธรรม จานวน 2 แห่ง ได้แก่
3.1 ชุมชนคุณธรรมวัดมัชฌิมาวาส ต.ดอนตาล
3.2 ชุมชนคุณธรรมวัดแจ้ง ต.บ้านค้อ
4. รางวัลชุมชนคุณธรรมต้นแบบ จานวน 7 แห่ง ได้แก่
4.1 ชุมชนคุณธรรมวัดนิคมเกษตร ต.ดงหมู
4.2 ชุมชนคุณธรรมวัดโพธิ์ศรีแก้ว ต.หนองแคน
4.3 ชุมชนคุณธรรมวัดคามวาสี ต.หนองแวง
4.4 ชุมชนคุณธรรมวัดโพธิ์ศรีแก้ว ต.นาโสก
4.5 ชุมชนคุณธรรมวัดโสมนัสสถาน ต.หนองสูงใต้
4.6 ชุมชนคุณธรรมวัดสามัคคีธรรม ต.โนนยาง
4.7 ชุมชนคุณธรรมวัดนาอุดมวนาราม ต.นาอุดม
6. พิธีมอบโล่ การคัดเลือก “อาเภอสะอาด” ตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจาปี พ.ศ. 2561 (สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้จังหวัดดาเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจาปี พ.ศ. 2561 ผ่านกลไกความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนของจังหวัดตั้งแต่ระดับจังหวัด อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หมู่บ้าน/ชุมชน ภายใต้หลักการ “ประชารัฐ” เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ สร้าง
การตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนโดยการรณรงค์ส่งเสริมการลดปริมาณและคัดแยกขยะมูล
ฝอยที่ต้นทางตามหลักการ 3Rs หรือ 3 ช : ใช้น้อย ใช้ซ้า และนากลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็น
การติ ด ตามประเมิ ณ ผลการปฏิ บั ติ ก ารจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชน “จั ง หวั ด สะอาด”
ประจาปี พ.ศ.2561 รวมทั้งเพื่อสร้างแรงจูงใจ ยกย่อง และเชิดชูเกียรติให้แก่อาเภอที่มี
การจั ด การขยะมู ล ฝอยชุม ชน “อาเภอสะอาด” ดี เด่ น ประจาปี พ.ศ.2561 จั งหวั ด
มุกดาหารจึงได้จัดให้มีการคัดเลือก “อาเภอสะอาด” ภายใต้การประกวดการจัดการขยะ
มูลฝอย ชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจาปี พ.ศ. 2561 ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ขึ้น

๑๐
บั ด นี้ การพิ จ ารณาคั ด เลื อ ก “อ าเภอสะอาด” ดั งกล่ าวได้ ด าเนิ น การเสร็ จ
เรียบร้อยแล้ว ในโอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารให้เกียรติมอบโล่
รางวัลแก่อาเภอที่ได้รับรางวัล ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ อาเภอนิคมคาสร้อย
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อาเภอหนองสูง
3. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2
ได้แก่ อาเภอเมืองมุกดาหาร
4.รางวัลชมเชย อันดับ 1
ได้แก่ อาเภอหว้านใหญ่
5. รางวัลชมเชย อันดับ 2
ได้แก่ อาเภอดงหลวง
7. พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายเงินงบลงทุน
โดดเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
สื บ เนื่ องจากคณะรัฐ มนตรีได้มี ม ติเมื่อ วัน ที่ 12 กั น ยายน ๒๕60 เห็ น ชอบ
มาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่า ย ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ.๒๕61 เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยกาหนด
เป้ า หมายการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕61
ในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย สาหรับรายจ่ายงบ
ลงทุน กาหนดเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘8.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐในกากับดูแล และผู้ว่าราชการ
จังหวัดติดตามและกากับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยเคร่งครัด
จากผลการด าเนิ น งานในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ ผ่ า นมาพบว่ า
มีส่ วนราชการหลายแห่ งที่เป็นฟันเฟืองหลั กที่ สาคัญ ในการช่วยขับเคลื่ อนการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณงบลงทุนของจังหวัด เนื่องจากการใช้จ่ายภาครัฐถือเป็นกลไกหลักสาคัญ
ในการขับ เคลื่ อนเม็ดเงินไหลลงสู่ ระบบเศรษฐกิจส่ งผลให้ เกิด การลงทุน การจ้างงาน
สร้างอาชีพและก่อให้เกิดรายได้กับประชาชนในจังหวัด ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและ
กาลังใจให้กับส่วนราชการดังกล่าว จังหวัดมุกดาหาร โดยสานักงานคลังจังหวัดมุ กดาหาร
ในฐานะเลขานุการคณะทางานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้พิจารณาคัดเลือกส่วนราชการมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชู
เกียรติ สาหรับเกณฑ์การประเมินพิจารณาจากส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนตั้งแต่
10 ล้านบาทขึ้นไปและสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าหมายที่กาหนดคือไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 88 จึงขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติ
ซึ่งมีส่วนราชการผ่านเกณฑ์ดังกล่าว จานวน 6 แห่ง ดังนี้
๑. สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 13.56 ล้านบาท เบิกจ่าย
13.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100
๒. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 23.65 ล้านบาท เบิกจ่าย
23.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.84
๓. แขวงทางหลวงมุ ก ดาหาร งบประมาณ 213.54 ล้ า นบาท เบิ ก จ่ า ย
212.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.48
๔. แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร งบประมาณ 200.52 ล้านบาท เบิกจ่าย
193.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.47

๑๑
๕. สนง.เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษามุ ก ดาหาร งบประมาณ เบิ ก จ่ า ย
88.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.86
๖. โครงการชลประทานมุกดาหาร งบประมาณ 282.34 ล้านบาท เบิกจ่าย
260.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.16
8. พิ ธี ม อบใบรั บ รองมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน (ส านั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด
มุกดาหาร)
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร เป็นหน่ วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนระดับ จั งหวัด ได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์ รับคาขอ ตรวจสถานที่ผลิ ตและเก็บ
ตัวอย่างส่งไปยังหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โดยคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ได้มี
มติให้การรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดมุกดาหาร จานวน 10 ราย
ดั งนั้ น เพื่ อ เป็ น ขวัญ และก าลั งใจแก่ ผู้ ผ ลิ ต ชุ ม ชนที่ ได้ รั บ ใบรั บ รองมาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ า นผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ได้ ให้ เกี ย รติ
มอบใบรั บ รองมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนครั้งนี้ ให้ แ ก่ ผู้ ที่ ม ารับ ใบรับ รองฯด้ ว ยตนเอง
จานวนทั้งสิ้น 10 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นางนภัค อมัณตระกูล
ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
2. กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายตุ๊กตาผ้าเช็ดมือ
ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากผ้า
3. กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายตุ๊กตาผ้าเช็ดมือ
ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน ผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมไหล่
4. กลุ่มทอผ้าฝ้ายลายลูกแก้ว
ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน ผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมไหล่
5. กลุ่มทอผ้าบ้านวังนอง
ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน ผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมไหล่
6. นางวาสนา อาจวิชัย
ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน ผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมไหล่
7. นางสารวย รีพล
ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน ผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมไหล่
8. วิสาหกิจชุมชนทอผ้าฝ้ายแปรรูป(ด้วยมือแม่)
ได้รับใบรับ รองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ผ้าสไบ
9. กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกแขมบ้านนาคา
ได้รับใบรับ รองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้า
10. กลุ่มทอผ้าบ้านนาถ่อนน้อย
ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน ผลิตภัณฑ์จากกก
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9. พิธีมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบ
กิจการ (มยส.) และใบเกียรติบัตรโรงงานสีขาวให้แก่สถานประกอบกิจการ (สานักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้รณรงค์ประชาสั มพันธ์เชิญชวน
สถานประกอบกิจการ สมัครเข้าร่วมจัดทามาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานประกอบกิจการหรือที่เรียกว่า มยส.จานวน 1 แห่ง และเข้าร่วมโครงการ
โรงงานสีขาว จานวน 16 แห่ง เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิ จการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส านั ก งานสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงานจั งหวัด มุ กดาหาร ได้ ด าเนิ น การ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบกิจการ เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
และได้ตรวจประเมิน ตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กาหนดแล้ว สถานประกอบกิจการที่ผ่าน
เกณฑ์ มยส. จานวน 1 แห่ ง และผ่ านเกณฑ์ โรงงานสีขาว จานวน 16 แห่ ง ซึ่ งมี
ผู้แทนของสถานประกอบกิจการเพื่อรับมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ หรือที่เรียกว่า มยส. และใบเกียรติบัตรโรงงาน
สีขาว ดังนี้
1. สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์ มยส. คือ
1.1 บริษัท สุวรรณปัฏนะ รับเบอร์ จากัด
2. สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว ได้แก่
2.1 บริษัท พรประเสริฐมอเตอร์ จากัด (สานักงานใหญ่)
2.2 บริษัท พรประเสริฐมอเตอร์ จากัด (สาขาวิวิธสุรการ)
2.3 บริษัท พรประเสริฐมอเตอร์ จากัด (สาขาดานัง)
2.4 บริษัท มุกดาหาร ซี เค กรุ๊ป จากัด
2.5 ห้างหุ้นส่วนจากัด บิ๊กดี เลี่ยงเมือง
2.6 ห้างหุ้นส่วนจากัด บิ๊กดี คาชะอี
2.7 ห้างหุ้นส่วนจากัด บิ๊กดี เฮ้าส์
2.8 บริษัท ไพศาลแอร์แอนด์เซอร์วิส
2.9 ร้านสมเกียรติสแตนเลส
2.10 บริษัท มุกดาหาร พลาสติก จากัด
2.11 ห้างหุ้นส่วนจากัด มิตรศิลป์ วิน จากัด
2.12 ห้างหุ้นส่วนจากัด มิตรศิลป์ ออโต้
2.13 บริษัท วัชร ดิสทริบิวชั่น จากัด
2.14 ห้างหุ้นส่วนจากัด อินโดจีน (2006)
2.15 บริษัท เวียงโขง จากัด
2.16 ร้านอาหารแพจ้าวสาราญ
10. พิ ธี ม อบโล่ น ายอ าเภอนั ก รณรงค์ ง ดเหล้ า -ลดปั จ จั ย เสี่ ย ง ประจ าปี ๒๕๖๑
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
สืบ เนื่ องจากสานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้ า(สคล) โดยการสนับสนุนของ
ส านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) ได้ ด าเนิ น งานโครงการ
นายอาเภอชวนงดเหล้าเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๑ โดยสนับสนุนให้เครือข่ายต่างๆร่วมรณรงค์
ลดการบริ โ ภคแอลกอฮอล์ ส่ งเสริ ม ให้ ป ระชาชนงดเหล้ า เข้ า พรรษาและตลอดชี วิ ต
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มี ก ารรณรงค์ แ ละผลั ก ดั น ให้ ก ลไกที่ เกี่ ย วข้ อ งบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ การเฝ้ าระวั งการกระท าผิ ด กฎหมายของธุรกิ จ แอลกอฮอล์ การรณรงค์
เปลี่ย นแปลงค่านิ ยมไม่เลี้ยง ไม่ดื่ม ไม่ขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานประเพณี ต่างๆ
และรณรงค์ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ มีการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา-ครบพรรษา และลด
ปั จ จั ย เสี่ ย งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง จั ง หวั ด มุ ก ดาหารมี อ าเภอเข้ า ร่ ว มโครงการ ๒ อ าเภอ
ประกอบด้วยอาเภอคาชะอี และอาเภอนิคมคาสร้อย
ในโอกาสนี้ เพื่อเป็ นการเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ กาลั งใจแก่อาเภอที่เข้าร่ว ม
โครงการฯ ขอเรี ย นเชิญ ผู้ ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบโล่ เชิดชูเกียรติน ายอาเภอ
นักรณรงค์งดเหล้า-ลดปัจจัยเสี่ยง จานวน ๒ ท่าน ดังนี้
๑. นายอาเภอคาชะอี
๒. นายอาเภอนิคมคาสร้อย
11. พิ ธี ม อบประกาศเกี ย รติ คุ ณ ให้ แ ก่ ห น่ วยงานที่ ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานศู น ย์
ราชการสะดวก Government Easy Contract Control (GECC) ประจาปี ๒๕๖๑
(สานักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่ รั ฐ บาลมี น โยบายให้ ห น่ ว ยงานราชการด าเนิ น การจั ด ตั้ งศู น ย์ ราชการ
สะดวก Government Easy Contract Control (GECC) ขึ้ น เพื่ อ ปรับ ปรุงพั ฒ นางาน
บริการให้ประชาชนที่ไปติดต่อราชการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย โยมีการ
ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ด้วย นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการอานวยการศูนย์ราชการสะดวกได้มีประกาศ เรื่อง การ
รับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจาปี พ.ศ.2561 ลง
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ปรากฏว่า มีหน่วยงานในจังหวัดมุกดาหารได้รับการรับรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจาปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็น
เกียรติ และขวัญกาลังใจให้หน่วยงานที่ได้รับรางวัล จึงขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด
มุกดาหารมอบประกาศเกียรติคุณให้หน่วยงาน ตามลาดับ ดังนี้
1. สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
2. การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
3. สานักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดมุกดาหาร
(1) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายไปดารงตาแหน่งจังหวัดอื่น

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 นายวิวัฒนชัย วรโรจน์
พลาธิป
2
3

ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่
ผู้ อ านวยการส านั ก งานบั งคั บ รั ก ษ า ร า ช ก า ร แ ท น
คดีจังหวัดมุกดาหาร
ผู้ อานวยการส านั ก งานบั งคั บ
คดีจังหวัดสุรินทร์
ว่าที่ ร.ต.พิเชษฐ์ แก้วจินดา ยุ ติ ธ รรมจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร / ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส า นั ก ง า น
ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส า นั ก ง า น คุมประพฤติจังหวัดเลย
คุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
นายวสันต์ นิสัยมั่น
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
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ลาดับ
ชื่อ – สกุล
4 นางสาวบงกช สัจจานิตย์
5

ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่
พั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คง พั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คง
ของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ของมนุษย์จังหวัดแพร่
น.ท.อมรศักดิ์ ชนะศึก
หัวหน้าสถานีเรือมุกดาหาร
ผู้ช่วยนายทหารยุทธการ นรข.
และ รรก.หั ว หน้ า สถานี เ รื อ
นครพนม
(2) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 น.ท.อดิศักดิ์ ภานุโรจนากร

มติที่ประชุม
มติที่ประชุม
หน.สนจ.

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่
ผู้ช่วยนายทหารยุท ธการ นรข. หัวหน้าสถานีเรือมุกดาหาร
และ รรก.หั ว หน้ า สถานี เ รื อ
นครพนม

รับทราบ
๑.2 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕61 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ
1.3 สมเด็ จ พระนางเจ้า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ในรั ช กาลที่ 9 มี พ ระราชกระแส
ทรงขอบใจ (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
ต าม ที่ จั ง ห วั ด มุ ก ด าห ารมี ห นั งสื อ ถึ ง ราช เล ขานุ ก ารใน พ ระองค์ ส ม เด็ จ
พระบรมราชิ นี น าถขอได้โปรดน าความขึ้น กราบบังคมทู ล ทราบฝ่ าละอองธุลี พ ระบาท
ขอพระราชทานถวายพระพรชัย มงคลเนื่ องในโอกาสวัน เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 นั้ น ส านักพระราชวังได้นาความ
กราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว มีพระราชกระแสทรงขอบใจ ทรงซาบซึ้ง
พระราชหฤทัย ที่ท่านทั้งหลายมีน้าใจไมตรี และปรารถนาดีต่อพระองค์เสมอมา
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/๒๕61 วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม ๒๕61
รายงานการประชุม มี จ านวน 22 หน้ า ฝ่ ายเลขานุ การได้ เผยแพร่รายงานการ
ประชุมในเว็บไซต์จังหวัด www.mukdahan.go.th ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/๒๕61 วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม ๒๕61
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) นโยบายช่ วยเหลื อเกษตรกรผู้ ปลู กข้ าวปี การผลิ ต 2561/62 (ส านั กงาน
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)

พาณิชย์จังหวัด

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/62 ด้านการตลาด
มีโครงการที่เกี่ยวข้อง 4 โครงการ ได้แก่
1. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร
เพื่อรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจาหน่ายและหรือเพื่อการแปรรูป โดยรัฐบาลสนับสนุนเงิน
ชดเชยอัตราดอกเบี้ย ซึ่งสถาบันเกษตรจะรับภาระดอกเบี้ยร้อยละ 1

๑๕
2. โครงการสิ นเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บ
เกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 2561/62 ได้รับเงิน
ช่ ว ยเหลื อ ไร่ ล ะ 1,500 บาท ไม่ เ กิ น 12 ไร่ ครั ว เรื อ นละไม่ เ กิ น 18,000 บาท
(เดิม 1,200 บาท ไม่เกิน 10 ครัวเรือนละไม่เกิน 12,000 บาท)
3. โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ ผู้ ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ดารง
stock ข้าวเปลือก / ข้าวสาร เพื่อชะลอปริมานข้าวออกสู่ตลาด และชดเชยดอกเบี้ย ร้อย
ละ 3 / เก็บ Stock 2-6 เดือน
4. โครงการสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ชดเชย
เกษตรกรรายคน ไม่เกิน 150,000 บาท/ราย สถาบันเกษตร ไม่เกิน 3,000,000 บาท/
แห่ง (ผู้เข้าร่วมโครงการจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี)
มติที่ประชุม

รับทราบ
(2) การติ ดตามเร่ งรั ดการเบิ กจ่ ายเงินงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2561 (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 กันยายน ๒๕60 เห็นชอบมาตรการเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ่ ายเงิน งบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยกาหนดเป้าหมายการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 แยกรายไตรมาส ดังนี้
ลงทุน
งบประจา
ภาพรวม

คลังจังหวัด

ไตรมาสที่

(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

1
2

เป้าหมาย (%)
21.11
43.11

เป้าหมาย (%)
33
55

เป้าหมาย (%)
30.29
52.29

3

65.11

77

74.29

4

88

98.36

96

รายการ
งบประจา
งบลงทุน
ภาพรวม

1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
%
ลาดับการ
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2561
เป้าหมาย
เบิกจ่าย
ไตรมาส 4
(ประเทศ)
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
1,291.04
1,232.73
95.48
98.36
9
1,408.67
1,081.22
76.75
88
36
2,699.71
2,313.95
85.71
96
31

๑๖
2. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

เบิกจ่าย
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2561
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ

%
เป้าหมาย
ไตรมาส 4

ลาดับการ
เบิกจ่าย
(ประเทศ)

งบดาเนินงาน

57.01

50.75

89.01

98.36

3

งบลงทุน

149.60

87.60

58.56

88

39

รวม

206.61

138.35

66.96

96

26

มติที่ประชุม

รับทราบ
3.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
(1) โครงการเพิ่ มศักยภาพผู้ มีรายได้น้ อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่ งรัฐ เพื่ อ
สร้ างงาน สร้ างอาชีพ เพิ่ มรายได้และความมั่น คงในชี วิต (ส านั กงานแรงงาน
จังหวัดมุกดาหาร)

แรงงานจังหวัด

ด้ ว ยรั ฐ บาลได้ ก าหนดโครงการเพิ่ ม ศั ก ยภาพผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยที่ ล งทะเบี ย น
สวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และความมั่นคงในชีวิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน และได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมาย
ผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และความมั่นคงในชีวิต ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
จังหวัดมุกดาหาร ได้รับอนุมัติงบประมาณในการดาเนินการ จานวน 3 หน่วยงาน ได้แก่
1.ส านั ก งานแรงงานจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ได้ รั บ อนุ มั ติ เ งิ น งบประมาณ
จานวนเงิน 82,700 บาท เพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อบันทึกข้อมูลและประสานการ
ปฏิบั ติในระดับ พื้น ที่ (ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 2561 ) ในอัตรา
ค่าจ้างเหมาฯ เดือนละ 15,000 บาท จานวน 1 คน ดาเนินการจ้างเหมาเรียบร้อยแล้ว
2. สานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ได้รับอนุมัติงบประมาณ จานวนเงิน
91,300 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน มีกิจกรรม ดังนี้
2.1 กิจกรรมพัฒ นาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (การส่งเสริมการมีงานทา)
กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ต่ากว่า 30,000 บาท/ ปี ที่ประสงค์
เข้ารับการพัฒนาตนเอง คือ การทางานมีนายจ้างในประเทศ / ต่างประเทศ และรับงาน
ไปทาที่บ้าน
2.2 กิ จ กรรมตู้ งาน JOB BOX จั งหวัด มุ ก ดาหารได้ รั บ แจ้ งการจั ด สรร
ทั้งหมดจานวน 5 ตู้ และจาได้นาไปวางในพื้นที่อาเภอที่มีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจานวน
มาก ได้แก่ ที่ว่าการอาเภอเมืองมุกดาหาร ห้างสรรพสินค้า BIG C ที่ว่าการอาเภอดงหลวง
ที่ว่าการอาเภอดอนตาล และที่ว่าการอาเภอนิคมคาสร้อย (ตู้ JOB BOX ยังอยู่ระหว่างการ
ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง จากกรมการจัดหางาน)

๑๗
โดยกลุ่มเป้าหมาย จานวน 1,702 คน (เพิ่มจากเดือนกรกฎาคม 2561
จานวน 88 คน)
3. สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร โดยสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
มุกดาหาร ได้รับอนุมัติให้ดาเนินโครงการฯ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
3.1 การส่ ง เสริ ม และฝึ ก อาชี พ หลั ก สู ต ร ช่ า งเร่ ง ด่ ว นอเนกประสงค์
(หลักสูตร 60 ชั่วโมง)
3.2 การฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทาหรือการประกอบอาชีพอิสระ
สรุ ป ผลการติ ด ตามการมี ง านท าโครงการเพิ่ ม ศั ก ยภาพผู้ มี ร ายได้ น้ อยที่
ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และความมั่นคงในชีวิต ณ วันที่ 24
กันยายน 2561
ที่
อาเภอ
จานวนผ่านการ มีรายได้/มี ยังไม่มีอาชีพและ ร้อยละของผู้
ฝึกที่ดาเนินการ รายได้ (คน) ไม่มีรายได้เพิ่ม ผ่านการฝึกที่มี
สารวจ (คน)
(คน)
รายได้ (คน)
1 อาเภอเมืองมุกดาหาร
429
81
348
18.88
2 อาเภอนิคมคาสร้อย
76
72
4
97.73
3 อาเภอดอนตาล
159
28
131
17.61
4 อาเภอคาชะอี
61
8
53
13.11
5 อาเภอหนองสูง
54
8
46
14.81
6 อาเภอหว้านใหญ่
18
6
12
33.33
7 อาเภอดงหลวง
27
3
24
11.11
รวม
824
206
618
25
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)

ผู้แทนปลัดจังหวัด

(1) สรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี (พอ.สว.) และการดาเนินโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน” ครั้งที่ 12 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (ที่ทาการปกครองจังหวัด
มุกดาหาร)
จังหวัดมุกดาหาร ได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการ “หน่วยบาบัด
ทุ ก ข์ บ ารุ ง สุ ข สร้ า งรอยยิ้ ม ให้ ป ระชาชน”จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ครั้ ง ที่ 12 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนแวงใหญ่ พิทยา
สรรค์ หมู่ที่ 1 ตาบลหนองแวง อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ในการออกหน่วย
บริก ารเคลื่ อนที่ ฯ ในครั้งนี้ หน่ วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีน คริน ทราบรม-ราชชนนี
เคลื่อนที่ พอ.สว. ได้ออกมาปฏิบัติงานการบริการ ด้านสุขภาพ ในด้านการตรวจรักษาโรค
ทั่วไป การบริการทันตกรรม การบริการการแพทย์แผนไทย การให้ ความรู้ด้านสุขภาพ
ให้ แ ก่ ป ระชาชนในพื้ น ที่ นอกจากนี้ ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ของจั ง หวั ด
เหล่ ากาชาดจั งหวัด และอ าเภอ ตลอดจนภาคเอกชน ได้ น าบริการมาร่ว มให้ บริก าร
ประชาชนในพื้นที่ จานวน 49 หน่วย ตลอดทั้งรับฟังความคิดเห็น การเสนอปัญหาของ
ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่

๑๘
ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหารกาหนดออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัดทุกข์
บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 13 และออกหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ พอ.สว. ในพื้นที่อาเภอนิคมคาสร้อย ในวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียน

นาหนองแคน หมู่ที่ 2 ตาบลหนองสูง อาเภอหนองสูง
มติที่ประชุม

รับทราบ
(2) รายงานผลการดาเนินโครงการ “บ้านสร้างสุข มุกดาหาร 36 ปี ” (สานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร)
ในวาระจั งหวั ดมุ กดาหารครบรอบ 36 ปี เมื่ อ วั น ที่ 27 กั น ยายน 2561
ผู้ ว่าราชการจั งหวัดมุ กดาหารได้มอบหมายให้ ส านั กงานพั ฒนาสั งคมและความมั่นคงของ
มนุ ษย์ จั งหวั ดมุ กดาหารเป็ นหน่ วยงานหลั กในการประสานการด าเนิ นงานตามโครงการ
"บ้านสร้างสุข มุกดาหาร 36 ปี" ในเขตพื้นที่ทั้ง 7 อาเภอ ของจังหวัดมุกดาหาร จานวน 36
หลัง โดยคัดเลื อกครัวเรือนที่ประสบปั ญหาด้านที่อยู่อาศัย เป็นครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.
และผ่านเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว
บ้านที่ดาเนินการส่ง-มอบ เรียบร้อยแล้ว จานวน 29 หลัง

พม.จ.

ที่
1
2
3
4
5
6
7

จานวน
(หลัง)
9
6
4
7
4
4
2
36

อาเภอ
อาเภอเมืองมุกดาหาร
อาเภอคาชะอี
อาเภอดอนตาล
อาเภอนิคมคาสร้อย
อาเภอดงหลวง
อาเภอหว้านใหญ่
อาเภอหนองสูง
รวม

บ้านที่มอบ
บ้านที่พร้อม
แล้ว
มอบ/กาหนดมอบ
3
6
ครบแล้ว
4
ครบแล้ว
7
ครบแล้ว
3
4
ครบแล้ว
2
ครบแล้ว
29
-

อยู่ระหว่างก่อสร้าง
ปรับปรุง ซ่อมแซม
6
ครบแล้ว
ครบแล้ว
ครบแล้ว
1
ครบแล้ว
ครบแล้ว
7

บ้านที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ จานวน 7 หลัง ในพื้นที่อาเภอเมืองมุกดาหาร จานวน
6 หลัง และอาเภอดงหลวง จานวน 1 หลัง ดังนี้
ที่

ชื่อ - สกุล

1

นางคานาง มงคลสุภา

บ้าน
สงเปือย

เลขที่
201

หมู่ที่
ตาบล
6 บ้านโคก

อาเภอ
เมืองมุกดาหาร

2
3

นายเพชรริน ศรีโยหะ
นางปาน ไชยยายงค์

นาถ่อน
คาผึ้ง

52
39

4
4

โพนทราย เมืองมุกดาหาร
ผึ่งแดด
เมืองมุกดาหาร

4

นายสายัณฑ์ พลรักษา สมสะอาด

162

1

กุดแข้

เมืองมุกดาหาร

5

นายเชื่อ แสนจันทร์

โนนศรี

118

3

นาสีนวน

เมืองมุกดาหาร

6

นางชู คนหาญ

เขามโนรมย์

2

9

นาสีนวน

เมืองมุกดาหาร

7

นายดอกรัก โพธิ์สาทา ย้อมพัฒนา

4

7

ชะโนดน้อย ดงหลวง

ปัญหาอุปสรรค
เหลือก่อผนัง เทพื้นตัวบ้าน ติด
ประตู และหน้าต่าง
เหลือเทพื้นในบริเวณตัวบ้าน
เหลือฉาบตัวบ้าน ติดประตู และ
หน้าต่าง
เหลือติดประตู หน้าต่างบ้าน และ
ทาห้องน้า
เหลือก่อผนัง เทพื้นตัวบ้าน ติด
ประตู และหน้าต่าง
ถือจารีตประเพณี ช่วงเข้าพรรษาจะ
ไม่ก่อสร้างสิ่งใด
เหลือเทพื้นตัวบ้าน ติดประตู และ
หน้าต่าง

๑๙
สาเหตุ ที่ ล่ าช้ า คือ ช่ วงหลายเดื อนที่ ผ่ านมามรสุ มพั ดผ่ านจังหวัดมุ กดาหาร บ้ านที่ ก่อสร้าง
ปรับปรุง ซ่อมแซม จานวน 7 หลังนี้ อยู่ในพื้นที่ลุ่ม ทาให้ขนส่งวัสดุเข้าไปดาเนินการไม่ได้ ทาให้
ล่าช้าเกินกว่ากาหนด จะส่งมอบบ้านได้แล้วเสร็จ ภายในต้นเดือน ตุลาคม 2561

มติที่ประชุม

รับทราบ

มติที่ประชุม

๓.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) สรุ ป ประเด็ น จากรายการ “ศาสตร์ พ ระราชา สู่ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ”
ประจาเดือนกันยายน 2561 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(2) สรุ ป มติ ค ณะรัฐ มนตรี ประจ าเดื อ นกั น ยายน 2561 (ส านั ก งานจั ง หวั ด
มุกดาหาร)
(3) สรุ ป ผลการดาเนินงานของศูน ย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือน
กันยายน 2561 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(4) การด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ บั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ (ส านั ก งานคลั ง จั ง หวั ด
มุกดาหาร)
(5) รายงานภาวะเศรษฐกิ จการคลั งจังหวัด มุ ก ดาหารประจาเดือ นกรกฎาคม
2561 (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
(6) โครงการธงฟ้าประชารัฐ (เพื่อรองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) (สานักพาณิชย์
จังหวัดมุกดาหาร)
(7) ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนสิงหาคม 2561 (สานักงาน
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(8) สรุ ป สภาวะการค้ า ชายแดนไทยกั บ สปป.ลาว ด้ า นจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ประจาเดือนสิงหาคม 2561 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(9) การคาดหมายลักษณะอากาศประจาถิ่นภาคตะวันออกเฉีย งเหนือของเดือน
ตุลาคม ๒๕๖1 (สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร)
(10) หนั ง สื อ “สายธารแห่ ง ศรั ท ธา พญานาคาแห่ ง ลุ่ ม น้ าโขง (ส านั ก งาน
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
(11) ผลการด าเนิ น งานธนาคารขยะรี ไซเคิ ล ของศาลากลางจั งหวั ด มุ ก ดาหาร
ประจ าเดื อ นกั น ยายน พ.ศ.2561 (ส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร)
(12) มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการทา
ความดี ด้ ว ยหั ว ใจ ลดภั ย สิ่ งแวดล้ อม (ส านั ก งานทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี -

๒๐
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
5.1 ปฏิทินงานสาคัญประจาเดือนตุลาคม 2561

ประธาน
ที่
1

วัน/เดือน/ปี
1 ตุลาคม 2561

ชื่องาน
สถานที่
หน่วยงาน
วันที่ ระลึ กพระบาทสมเด็ จพระจอมเกล้ า ห้ อ งแก้ ว มุ ก ดา ศาลากลาง สานักงานจังหวัด
เจ้าอยู่หัว
จังหวัดมุกดาหาร
มุกดาหาร

2

22 ตุลาคม 2561

3

23 ตุลาคม 2561

ประเพณี แ ข่ ง เรื อ ออกพรรษา (ตี ช้ า ง
น้ า น อ ง แ ข่ ง เ รื อ ย า ว โ บ ร า ณ
สานประเพณี สองฝั่ ง โขง) ประจ าปี
2561
วันปิยมหาราช

4

25 ตุลาคม 2561

5

30 ตุลาคม 2561
เวลา 08.00 น.
เวลา 09.30 น.

มติที่ประชุม

บริ เวณท่ า น้ าเขื่ อ นริ ม โขง เทศบาลเมือง
ตลาดอิน โดจีน อาเภอเมือง มุกดาหาร
มุกดาหาร

ลานพระบรมราชานุเสาวรีย์ สานักงานจังหวัด
ร.5 ศ าล าก ล างจั งห วั ด มุกดาหาร
มุกดาหาร
ประเพณีบุญแข่งเรือออกพรรษา ประจาปี น ค ร ไ ก ส อ น พ ม วิ ห า น แขวงสะหวันนะเขต
2560
แขวงสะหวันนะเขต
- ประชุ ม นายอ าเภอและหั ว หน้ า ส่ ว น - ห้ อ งประชุ ม แก่ ง กะเบา - ที่ทาการปกครอง
ราชการกระทรวงมหาดไทย
ชั้ น 3 ศาลากลางจั ง ห วั ด จังหวัด
มุกดาหาร
- ประชุ มกรมการจั งหวั ดมุ กดาหาร และ - ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น - สานักงานจังหวัด
หั วหน้ าส่ วนราชการประจ าจั งหวั ด 5 ศ า ล า ก ล า ง จั ง ห วั ด
มุกดาหาร ครั้งที่ 10/๒๕61
มุกดาหาร
รับทราบ

มติที่ประชุม

5.2 กาหนดการประชุม กรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหารครั้งที่ 10/๒๕61
กาหนดการประชุม กรมการจังหวัด มุก ดาหาร และหั ว หน้ าส่ ว นราชการประจ า
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 10/๒๕61 วัน อังคารที่ 30 ตุล าคม ๒๕61 ณ ห้ องประชุม
แก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑2.๐๐ น.

หน.สนจ.

ลงชื่อ

ธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี
(นางสาวธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี)
นักวิเทศสัมพันธ์
ผู้จดรายงานการประชุม

