รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 3/2563
วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายชยันต์ ศิริมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายสุวิทย์ จันทร์หวร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
4. นายสันธาน สร้อยสาโรง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
5. นายบุญเรือง เมฆฉิม
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
6. นายเอกราช มณีกรรณ์
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
7. นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห
แทน พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
8. นายคเชนทร์ คูณเมือง
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
9. นายว่าศักดิ์ เจิมจิระ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
10. นายปรเมศวร์ ยศปัญญา
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
11. นายชานาญ ศรีพารา
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
12. นายกนก ศรีวิชัยนันท์
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
13. นายพรชัย พุดซ้อน
นายอาเภอคาชะอี
14. นายยุคล กาญจนศิริพงศ์
นายอาเภอดอนตาล
15. นายปิติณัช นิธิศธานี
นายอาเภอหว้านใหญ่
16. นายสมศักดิ์ บุญจันทร์
นายอาเภอดงหลวง
17. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
นายอาเภอหนองสูง
18. นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
19. นายนิโรจน์ เที่ยงจิตต์
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
20. นายสุรชัย แสนสุข
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
21. นางพรผกา ศิริบุรี
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
22. พ.อ.อ.สุพจน์ สมพงษ์
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
23. นางสาวจีระภา บุญรัตน์
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
24. นายจรัส ครชาตรี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
25. นายเจษฎา จันทร์อุไร
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
26. นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
27. นายแพทย์บัญชา ผลานุวงษ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
28. นายปรีชา เจริญทรง
คลังจังหวัดมุกดาหาร
29. นางสาวกัญญา ไชยพิบูล
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
30. ว่าที่ ร.ต.จักรี สิรินุสรณ์
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
31. นางสาวดารณี กฤษณจันทร์
สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
32. นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์
แทน นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
33. นายศุภกร ถาวร
ผู้อานวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดมุกดาหาร
34. นายวิรัตน์ ศรีมงคล
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
35. นางมารศรี สุวรรณคุณ
ผู้อานวยการสถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
36. พ.อ.พรเทพ ชิ้นสุวรรณ
รอง.ผอ.รมน.จว.มห. (ท.)
37. พ.อ.สหชัชจ์ จิรโชติรังสรรค์
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
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38. พล.ต.ต.อรรคพงศ์ พิมลศิริ
39. พ.ต.ท.พัฒนา คาดพันโน
40. พ.ต.ท.สนธศักดิ์ สร้อยผาบ
41. พ.ต.ท.ชุมพล บัวชุม
42. นายบุญชัย ตันฑชุณห์
43. นายวสันต์ ตรุวรรณ
44. นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
45. นายวันชัย ประยงค์หอม
46. นายณัฐพล แป้นนอก
47. นางพิพม์ประไพ พูลทรัพย์
48. นายพิศิษฐ์ ผลินสินเอี่ยม
49. นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย
50. นางดวงแก้ว แสนบุบผา
51. นายเฉลียว ผาบุญ
52. นายนรินทร์ คงพันธ์
53. นายพชร โพธิ์กิ่ง
54. นายอมรวิทย์ อ่อนจันทร์อม
55. นางฐิติรันต์ แสนสุข
56. นายมณเฑียร เหลืองเดชานุรักษ์
57. นายประวิทย์ เทพบรรทา
58. นายวศิน ศุภพิสุทธิ์
59. ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ พระรัตนภูมี
60. นายมารุต อุปนิสากร
61. นายอิทธิพันธิ์ อรรคสาร
62. นายภัทร ภัทรกุลบดินทร์
63. นายเลียง ผางพันธ์
64. นายศศิพงษา จันทรสาขา
65. นางสาวภริกา ผ่องแผ้ว
66. นางสาวณิราวรรณ ปัจสุทธิ์
67. นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขขี
68. นายวิชัย พลอยกลม
69. นางสาวรุจาภา วีสเพ็ญ
70. นายเฉลิมชัย รุจิวรารัตน์
71. นางสาวเสาวนีย์ บุพบุญ
72. นางจันทิภา ปัทมเสวี
73. นายสุพิชัย หล่าสกุล
74. นางสาวสมจิตต์ น้าค้าง
75. นางสมจิตร พิลารัตน์
76. นายกานต์ สุวรรณพันธ์

ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
แทน ผกก.สภ.คาชะอี
แทน ผกก.สภ.ดงหลวง
แทน ผกก.สภ.ผึ่งแดด
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา 22
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร
รองประธาน ก.ธ.จ. มุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
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77. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์
78. นางลัษมา ธารีเกษ
79. นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล
80. นางสาววัลย์ลิกา สรรเสริญชูโชติ
81. นางมยุรี อึ้งตระกูล
82. นายสุรเดช อัครราช
83. นางศิริพร เศษแสงศรี
84. นางสาววันเพ็ญ จันทโชติ
85. นายสุทธิพร ศิริมณี
86. นายพรภิรมณ์ อุระแสง
87. นางบัวพันธ์ กอดแก้ว
88. นายเฉลียว ดีวงศ์
89. นายสมศักดิ๋ ศรีบุญเรือง
90. นายสนอง แสนเสร็จ
91. นางธงชัย โสดา
92. นางบุญญสรณ์ บุญโสม
93. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร
94. ว่าที่ ร.ต.ล้า ปลูกเพชร์
95. นางวาโย ตึกประโคน
96. นายธีระ ใจเพชร
97. นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง
98. นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์

ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
หัวหน้าด่านป่าไม้มุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ไม่มาประชุม
1. อัยการจังหวัดมุกดาหาร
2. อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
3. อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
4. รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายสุวิทย์ จันทร์หวร)
5. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
6. หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
7. หัวหน้าภาคบริการโลหิตที่ 7 อุบลราชธานี
8. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
9. ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
10. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
11. ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
12. ผู้จัดการสานักงานจัดการน้าเสียสาขามุกดาหาร
13. โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
14. หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ

๔

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 10.2
ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
อานวยการ คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 234
ผกก.10 กองบังคับการตารวจน้า
ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
ผกก.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร
ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร
ผกก.สภ.หว้านใหญ่
ผกก.สภ.ดอนตาล
ผกก.สภ.นิคมคาสร้อย
ผกก.สภ.หนองสูง
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดมุกดาหาร
หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์
ผู้อานวยการอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยฯ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
ผู้อานวยการ กสทช. เขต 25
นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
ผบ.นพค.24
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสถานีเรือมุกดาหาร
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร

๕

54. ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
55. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
56. ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
57. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มน้าฯ
58. ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
59. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยงจังหวัดมุกดาหาร
60. นายกสมาชมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
61. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
62. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
63. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
64. ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดมุกดาหาร
65. ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขามุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา

เวลา 09.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานการประชุมกล่าว
เปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.๑ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
(1) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 1 คน

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 นางสาวสร้อย สกุลเด็น

ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่
รองผู้ อ านวยการส านั ก งาน ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ
กศน.จังหวัดนครพนม
ราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร

มติที่ประชุม

รับทราบ

มติที่ประชุม

๑.2 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

มติที่ประชุม

1.3 วีดีทัศน์นาเสนอสรุปผลการดาเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To Be Number One จังหวัดมุกดาหาร เดือนมีนาคม 2563 (สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.

มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/๒๕63 วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานการประชุ ม มี จ านวน 23 หน้ า ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ เ ผยแพร่ ร ายงาน
การประชุม ในเว็บไซต์จังหวัด www.mukdahan.go.th และได้จัดส่งรายงานการประชุม
ทาง E-Mail ส่วนราชการและหน่วยงานตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใด
ขอแก้ไขรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/๒๕63 วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

๖
ระเบียบวาระที่ ๓

หน.สนจ.

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล / มติคณะรัฐมนตรี (Agenda)
(1) แถลงการณ์สานักนายกรั ฐมนตรี เรื่ อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตาม
พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร)
แถลงการณ์ ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี เ รื่ อ ง การประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ตาม
พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. ๒๕๔๘ ตามที่นายกรัฐมนตรี
ด้ ว ยความเห็ น ชอบของคณะรั ฐ มนตรี ในการประชุ ม มื อ วั น ที่ ๒ มี น าคม ๒๕๖ก
และตามคาแนะนาของผู้บริหารและนักวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้อาศัย
อานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่ราชอาณาจักร ตั้ งแต่วันที่ ๒๖
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕'๖๓ นั้นการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายที่มีอยู่แล้วตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘อันเนื่องจากขณะนี้ได้เกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคระบาด
ใหญ่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่แต่แพร่ไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วและประเทศไทยได้รับผลกระทบเช่นกัน
ในขณะนี้ ยังไม่มีวัดชีนป้องกันและยารักษาที่ได้ผล รัฐบาลได้ใช้มาตรการป้องกัน สกัดกั้น
ชะลอ และสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนมาเป็ นลาดับและประเมินสถานการณ์
เป็นรายวัน ตามความคืบหน้าของสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสาร และคาแนะนาทางการแพทย์
ของบรรดาผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายโดยคานึงถึงผลกระทบต่อประชาชนด้านสังคมความเป็นอยู่
เศรษฐกิจการครองชีพ ทรัพยากรของรัฐด้านการสาธารณสุขและป้องกันการตื่นตระหนก
เกิ น กว่ า เหตุ บั ด นี้ ทุ กฝ่ า ยเห็ น ว่ า สถานการณ์ ค วรยกระดั บ ขึ้ น สู่ การบั ง คั บ ใช้ ม าตรการ
ขั้ น สู ง สุ ด ได้ แ ล้ ว เพื่ อ ว่ า รั ฐ จะสามารถน ามาตรการอื่ น ๆ มาบั ง คั บ ใช้ เ พิ่ ม ขึ้ น จากเดิ ม
ส่วนจะเลือกใช้มาตรการใดก่อนหลังจะมีการออกประกาศและข้อกาหนดแจ้ง ให้ทราบต่อไป
แต่ในเบื้องต้นจาเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเสียก่อน ซึ่งได้ประกาศแล้วในวันนี้
ผลจากการประกาศดังกล่าวคือรัฐบาลจะมีช่องทางตามกฏหมายเข้าควบคุมหรือบริหาร
สถานการณ์ได้ เช่น จะมีการโอนอานาจบางประการของรัฐมนตรีตามกฏหมายบางฉบับมา
เป็นของนายกรัฐมนตรีเท่าที่จาเป็นและเป็นการชั่วคราวเพื่อความรวดเร็วและบูรณาการ
จะมีการออกข้อกาหนดคือ ข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติบางอย่าง เช่น ห้ามเข้าออกสถานที่บาง
แห่งห้ามหรือจากัดการเข้าออกราชอาณาจักรและการเคลื่อนย้ายประชาชนจานวนมากข้าม
เขตพื้นที่การควบคุมการใช้ย านพาหนะ เส้ นทางจราจร การควบคุมสินค้และเวชภัณฑ์
มาตรการเหล่านี้แม้เป็นไปตามกภูหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
และแม้ว่ า สถานการณ์จ ากตั ว เลขจ านวนผู้ ได้ รับ เชื้อ และการเสี ยชี วิต ในประเทศจนถึ ง
ปั จ จุ บั น จะยั ง ไม่สู ง มากนั ก เมื่ อ เที ยบกั บประเทศอื่ นแต่ห ากยั ง คงมี ก ารเคลื่ อ นย้ า ยหรื อ
เดินทาง การรวมกลุ่มคนจานวนมากเพื่อทากิจกรรมร่วมกันการติดต่อสัมผัสหรือใกล้ชิด
และการขาดความรู้ ความเข้าใจ ความรับผิ ดชอบ ตลอดจนการไม่ปฏิบัติตนให้ ถูกต้อง
ตามมาตรการป้ อ งกั น โรคตามหลั ก สากล ประกอบกั บ ก าลั ง จะเข้ า สู่ ช่ ว งเวลาเทศกาล
และการเปลี่ ย นฤดู ก าลตามรรมชาติ เชื้ อ โรคโควิ ด 19 ย่ อ มมี โ อกาสแพรไปได้ เ ร็ ว
และเพิ่มจานวนผู้ติดเชื้อมากขึ้นจนเป็นอันตรายอย่างยิ่งพราะจะกระทบต่อประสิทธิภาพ
ในการให้ บ ริ การทางการแพทย์แ ละการเปลี่ ยนฤดูกาลตามธรรมชาติเชื้อโรคโควิด 19
ย่ อ มมี โ อกาสแพร่ ไ ปได้ เ ร็ ว เพิ่ ม จ านวนผู้ ติ ด เชื้ อ มากขึ้ น จนเป็ น อั น ตรายอย่ า งยิ่ ง เพราะ
จะกระทบต่อประสิทธิภาพในการให้บริการทางการแพทย์และกระทบต่อการใช้ทรัพยากร

๗
ด้านการสาธารณสุขของประเทศ เช่น แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาล ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ
จนอาจขาดแคลนเข้าวันหนึ่ง อันจะนามาซึ่งความสู ญเสี ยรุนแรงสุ ดจะประมาณได้ดังที่
ปรากฎในบางประเทศในขณะนี้ รัฐ บาลจึง จาเป็น ต้องประกาศสถานการณ์ฉุก เฉิน เสี ย
แต่ บั ด นี้ เ พื่ อ ความไม่ ป ระมาท อั น จะเป็ น การสร้ า งความมั่ น ใจแก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ
และคลายความวิตกกังวลของประชาชน การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นความจาเป็น
เร่ งด่ว นเฉพาะช่ว งเวลานี้ โดยรัฐ บาลจะพิจารณาเลื อกใช้เฉพาะมาตรการเท่าที่จาเป็น
ตามคาแนะนาทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อป้องกันและระงั บยับยั้งการแพร่ระบาด
ของโรค โดยถือว่าการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและชีวิตของประชาชนการจัดสรรทรัพยากร
เวชภั ณ ฑ์ และการให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ ใ ห้ ทั่ ว ถึ ง เพี ย งพอแก่ ป ระชาชนชาวไทย
มี ค วามส าคั ญ เร่ ง ด่ ว นเป็ น ล าดั บ แรก ซึ่ ง แน่ น อนว่ า ความสะดวกสบายของประชาชน
ในระหว่างนี้ย่อมลดน้อยลงกว่าเดิม เพราะทุกคนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แต่ประชาชน
ยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยไม่เกิดภาวะขาดแคลน ส่วนมาตรการช่วยเหลือเยียวยา
ผู้เดือดร้อนจะได้ทยอยดาเนินการต่อไปในยามนี้เรากาลังต่อสู้ กับมหันตภัยที่มองไม่เห็นตัว
คื อ เชื้ อ โรคและอาจจู่ โ จมมาถึ ง เราทุ ก คนในทุ ก พื้ น ที่ ไ ด้ ทุ ก เมื่ อ จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งควบคุ ม
สถานการณ์และบังคับใช้มาตรการขั้นสูงสุดเพื่อความอยู่รอดร่วมกัน ซึ่งจะเป็นช่นนี้ไประยะ
หนึ่งตามที่กฎหมายให้อานาจรัฐบาลประกาศได้เป็นคราว ๆ ไปคราวละไม่เกินสามเตือน
แต่อาจประกาศขยายเวลาต่อได้อีกตามความจาเป็นแห่งสถานการณ์ อันที่จริงการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินได้กระทามาหลายปีแล้วในขณะนี้ในบางพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
แต่อาศัย เหตุแห่ งการประกาศใช้ที่แตกต่งไปจากในครั้งนี้รัฐ บาลขอให้ ประชาชนวางใจ
ในระบบการสาธารณสุขของประเทศ และโปรดดูแลรักษาสุขภาพตนเองเพราะความไม่มี
โรคเป็นลาภอันประเสริฐโดยแท้ ขณะเดียวกันโปรดให้ความร่วมมือกับทางการในการปฏิบัติ
ตามมาตรการและคาแนะนาทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด ตลอดจนรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร
ที่เผยแพร่ทางช่องทางที่เป็นทางการ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ที่ระบุแหล่งข่าวอ้างอิง
เชื่อถือได้มิใช่ข่าวลือหรือข่าวที่ไม่ปรากฎแหล่งที่มา หากมีข้อสงสัยให้สอบถามได้ที่กระทรวง
สาธารณสุขหรือศูนย์บริหารสถานการณ์ก๊ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด 19)หมายเลขโทรศัพท์ ๑๑๑๑ ขณะนี้ การอยู่กับบ้านตามคากล่ าวที่ว่า "อยู่บ้าน
หยุ ด เชื้ อ เพื่ อ ชาติ "การไม่ ร วมกลุ่ ม กั บ ผู้ ค นจ านวนมาก การใช้ ม าตรการป้ อ งกั น โรค
เพื่อตนเองและแสดงความรับผิ ดชอบต่อสังคม เช่น การใช้ห น้ากากอนามัย เจลล้างมือ
การหมั่นล้างมือ การไม่สัมผัสหรือรับเชื้อที่มากับฝอยละอองน้าลาย การเว้นระยะสัมผัสห่าง
จากผู้ อื่ น การไปพบแพทย์ ใ นกรณี ต้ อ งสงสั ย เป็ น ที่ ย อมรั บ ทั่ ว โลกแล้ ว ว่ า สามารถลด
ความเสี่ยงได้ดีที่สุดเท่ที่เราจะป้องกันตนเอง คนที่ท่านรัก และประเทศชาติได้เพื่อความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง รัฐบาลจะได้แถลงให้ทราบเป็นะยะ ๆ ในโอกาสต่อไป
มติที่ประชุม

หน.สนจ.

รับทราบ
(2) มาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด – 19) เข้าสู่หมู่บ้าน / ชุมขน (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่จั งหวัดมุกดาหารได้สั่ งการให้จัดตั้งทีมดาเนินการคัดกรอง แยกกัก กักกัน
หรือคุมไว้สังเกต ในทุกระดับ และกาชับเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อในพื้นที่ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
และตามแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคจากผู้เดินทาง ตามที่คณะกรรมการ
ควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติกาหนด และขอให้จัดทาแผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรค

๘
ระดั บ อ าเภอและหมู่ บ้ าน กรณี ผู้ เดิ นทางกลั บจากกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล นั้ น
กระทรวงมหาดไทยแจ้ งว่ า สถานการณ์ การระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019
(โควิด – 19) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยง
ในการแพร่ระบาดเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจนเพื่อป้องกันกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ง่ายต่อ
การติ ดเชื้ อที่ อยู่ ในหมู่ บ้ าน/ชุ มชน จึงขอให้ อ าเภอแจ้ งก านั น ผู้ ใหญ่ บ้ าน และแจ้ งเทศบาล
ดาเนินการในการค้นหา และเฝ้าระวังคนในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด – 19) ทุกแห่ง ในอาเภอ ดังนี้
1. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน
1.1 การคัดกรองผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน บูรณาการความร่วมมือ
บุ คลากรในหมู่ บ้ าน/ชุ มชน ทุ กภาคส่ วน ได้ แก่ ข้ าราชการ สมาชิ กสภาองค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่อยู่อาศัยในหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน แพทย์ประจาตาบล
คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ฯลฯ ร่วมกันค้นหาและคัดกรองว่ามีคนในหมู่บ้านที่เป็นกลุ่มที่มีความ
เสี่ยง เข้ามาพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน หรือไม่ดังนี้
(1) ผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร จากต่างประเทศ จากประเทศเพื่อนบ้าน
หรือมีการเดินทางไปยังสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ที่มีคนแออัดเบียดเสียด ได้แก่ สนามมวย
สนามกีฬา สนามม้า สนามชนโค สนามชนไก่ สถานบันเทิงหรือการไปร่วมกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วม
เป็นจานวนมาก ฯลฯ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา
(2) ผู้ที่อยู่ในระยะใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
หรือไปร่วมอยู่ในสถานที่ที่ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ไปปรากฏตัว
1.2 การปฏิ บั ติ ในกรณี ที่ หมู่ บ้ าน/ชุ มชนใด มี ผู้ ที่ เข้ าข่ ายตามข้ อ 1.1 ให้ ก านั น
ผู้ใหญ่บ้านจัดทาบัญชีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อเฝ้าติดตาม สังเกตอาการ เป็นระยะเวลา
14 วันนับแต่วันที่ผู้นั้นเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด และให้ขอความร่วมมือผู้นั้น
ให้งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ นอกหมู่บ้าน/ชุมชนไว้ก่อน หรือพักอาศัย
อยู่ แต่ ในบ้ านเรื อนเป็ นเวลาไม่ น้อยกว่ า 14 วัน และให้ รายงานข้ อมู ลดังกล่ าว ให้ เทศบาล
และองค์การบริ หารส่วนตาบล เพื่อติดตามและเฝ้าระวัง และให้ส่งข้อมูลให้อาเภอทราบ เพื่อ
บันทึกข้อมูลเข้าระบบรายงาน
2. มาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อภายในหมู่บ้าน/ชุมชน
2.1 การแจ้ ง เตื อ นราษฎรในหมู่ บ้ า น ให้ ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น ฯลฯ ในฐานะ
เจ้ าพนั กงานควบคุ มโรคติ ดต่ อ แจ้ งเจ้ าบ้ านหรื อผู้ ดู แลบ้ าน ให้ ปฏิ บั ติ ตามมาตรา 31(1)
แห่ งพระราชบั ญญั ติ โรคติ ดต่ อ พ.ศ. 2558 ว่ า กรณี มี ผู้ ที่ เป็ นหรื อมี เหตุ อั นควรสงสั ย
เป็ นโรคติ ดเชื้ ออยู่ ในบ้ านให้ รี บแจ้ งก านั น ผู้ ใหญ่ บ้ าน แพทย์ ประจ าต าบล สารวั ตรก านั น
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ าน ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ โดยทันที และให้กานัน ผู้ ใหญ่บ้าน
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล หรือขององค์กรปกครอ
งส่วนท้องถิ่นทราบ
2.2 กรณี บุ ค คลที่ เ ดิ น ทางกลั บ จากกรุ ง เทพมหานคร จากต่ า งประเทศ
จากประเทศเพื่อนบ้าน หรือมีการเดินทางไปยังสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ที่มีคนแออัด
เบียดเสียด ตามข้อ 1.1 (1) มีอาการป่วย ให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ประจ าโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพต าบล หรื อขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นทราบทั นที
เพื่ อเข้ ารั บการรั กษาและประเมินอาการ ว่ าเข้ าข่ายสงสั ยว่าจะติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019

๙

มติที่ประชุม

(โควิด – 19) หรือไม่ หากเข้าข่ายสงสัยว่าจะติดเชื้อให้ดาเนินการตามมาตรการที่คณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติกาหนด
2.3 กรณี บุ ค คลที่ เ ป็ น ผู้ ที่ อ ยู่ ใ กล้ ชิ ด กั บ ผู้ ป่ ว ยติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(โควิด – 19) หรือไปร่วมอยู่ในสถานที่ที่ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ไปปรากฏ
ตัวตามข้อ 1.1 (2) ให้ รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพตาบล
หรื อขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นทราบทั นที เพื่ อด าเนิ นการตามมาตรการคั ดกรอง
แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติกาหนด
2.4 กรณีมีคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการยืนยันว่า เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด – 19) ให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ดาเนินการกับผู้ที่อยู่ในระยะใกล้ชิดกับผู้ป่วยตามแนวทาง
ในข้อ 2.3 และให้แจ้งเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตาบล เข้าไปดาเนินการทาความสะอาด
ฆ่าเชื้อ พื้นที่ที่ผู้ติดเชื้อไปทากิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโดยเร็ว
3. การป้องกันและเฝ้าระวังกลุ่มผู้สูงอายุในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน (อสม.) ให้คาแนะนาแก่ผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังในหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งเป็น
กลุ่มที่เสี่ ยงต่ อการติ ดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 (โควิ ด – 19) ได้ง่ ายให้ หลี กเลี่ ยงการพบปะ
และสัมผัสกับบุคคลที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร จากต่างประเทศ จากประเทศเพื่อนบ้าน
หรือมีการเดินทางไปยังสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดที่มีคนแออัดเบียดเสียด ตามข้อ 1.1 (1)
และบุคคลที่เป็นผู้ที่อยู่ในระยะใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) หรือไป
ร่วมอยู่ในสถานที่ที่ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ไปปรากฏตัวตามข้อ 1.1 (2)
ที่อยู่ในช่วงระยะเวลาเฝ้าสังเกตอาการ 14 วัน รวมทั้ง งดกิจกรรมนอกบ้าน และงดการไปในที่ชุมชน
4. ในกรณี ของชุ มชนในเขตเทศบาลที่ ไม่ มี ก านั น ผู้ ใหญ่ บ้ าน ให้ นายอ าเภอแจ้ ง
และประสานงานกับเทศบาลให้แจ้งประธานกรรมการชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ดาเนินการ
ตามข้อ 1 – 3 เช่นเดียวกัน
5. ในกรณีที่หมู่บ้าน/ชุมชนใดปรากฏว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ให้ รายงานจั งหวั ดทราบโดยด่ วน เพื่ อผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดโดยความเห็ นชอบของประธาน
คณะกรรมการโรคติ ดต่ อจังหวั ดได้ พิ จารณาใช้ อ านาจตามมาตรา 35 แห่ งพระราชบั ญญั ติ
โรคติดต่อแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ในการปิดการเข้า – ออก หมู่บ้าน/ชุมชน นั้น ไว้เป็นการชั่วคราว
เพื่อป้ องกันการระบาดของโรคติดต่อไปยั งสถานที่ต่ างๆ หรือด าเนิ นการอื่ นใด และรายงาน
กระทรวงมหาดไทยทราบทุกครั้ง
รับทราบ

(3) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
คลังจังหวัด
1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
% เป้าหมาย
สูง/ต่า
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563
รายการ
(มี.ค. 63)
(+/-)
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
รายจ่ายประจา
1,074.591 588.989
54.81
58
-3.19
รายจ่ายลงทุน
1,116.546
54.843
4.91
40
-35.09
ภาพรวม
2,191.137 643.832
29.38
54
-24.62

๑๐

รายการ
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม
มติที่ประชุม

หน.สนจ.

มติที่ประชุม

2. หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนงบจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
% เป้าหมาย สูง/ต่า
ลาดับ
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563
(มี.ค. 63)
(+/-)
เบิกจ่าย
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
43.879
2.598
5.92
58
-52.08
59
137.565
40
-40.00
35
181.444
2.598
1.43
54
-52.57
44
รับทราบ
๓.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
(1) การดาเนินการตามมาตรการอานวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน
(การไม่เรียกสาเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) (สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร)
สานั กงาน ก.พ.ร. แจ้งว่า ปัจจุบันยังคงได้รับการร้องเรียนจากประชนชนว่า
หน่ วยงานภาครั ฐหลายแห่ งยังคงเรียกขอเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน
ดังนั้น จึงให้จังหวัดซักซ้อมหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ (นร 1200/ว 3 ลว 2 มี.ค. 2563)
(1) ให้แจ้งหน่วยงานในสังกัดจัดทาประกาศยกเลิกการขอสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน หรือสาเนาเอกสารอื่นๆ รวมทั้งเร่งรัดการแก้ไขกฎหมายในความ
รับผิดชอบที่กาหนดให้ประชาชนต้องยื่นสาเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ พร้อมทั้ง
ยกเลิกรายการเอกสารประกอบการอนุมัติ อนุญาต ที่ระบุไว้ในคู่มือสาหรับประชาชนให้
สอดคล้องกับกฎหมาย หรือประกาศที่แก้ไขด้วย (2) แจ้งให้หน่วยงานดาเนินการเชื่อมโยง
ข้อมูลกับกรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ยืนยันตัวตนของผู้รับบริการ
และตรวจสอบข้อมูล เอกสารอื่น ๆ หรือเร่ งรัดจัดหาอุปกรณ์อ่า นข้อมูล บัต รประจาตั ว
ประชาชน (Smart Card Reader) ให้เพียงพอโดยเร็ว ระหว่างที่ยังไม่ดาเนินการให้กาชับ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดประสานหน่วยงานผู้ออกเอกสารโดยตรง เพื่อให้ได้มาซึ่งสาเนาเอกสาร
หรือให้จัดทาสาเนานั้นเองโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากประชาชน (3) แจ้งให้หน่วยงาน
แจ้ ง เวี ย นแนวทางไม่ เ รี ย กรั บ ส าเนาเอกสารที่ ท างราชการออกให้ ให้ ห น่ ว ยงานและ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ประกาศการยกเลิกการขอสาเนา และสิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติการอานวย
ความสะดวกฯ โดยปิดประกาศให้ประชาชนทราบ ณ จุดบริการประชาชน/เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน (4) ให้จังหวัดรวบรวมปัญหาอุปสรรค ผลการดาเนินการ แผนในการเชื่อมโยง
ข้อมูลฯ จากส่วนราชการในสังกัดจัดส่งให้สานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 30 เมษายน
2563 เพื่อสานักงาน ก.พ.ร. จะได้รายงานคณะรัฐมนตรีต่อไป จังหวัดมุกดาหาร โดย
สนจ.มห. (กง.ศดธ.) ได้ แจ้งส่วนราชการ/หน่วยงาน ทุกแห่ง อาเภอทุกอาเภอ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร ให้ดาเนินการ ตามข้อ 2. (1) - (4)
สาหรับอาเภอให้แจ้ง อปท. ในพื้นที่ถือปฏิบัติด้วย ทั้งนี้ ให้รายงานปัญหาอุปสรรค ผลการ
ดาเนินการฯ พร้อมสาเนาประกาศยกเลิกการขอสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนา
ทะเบียนบ้าน หรือสาเนาเอกสารอื่นๆ ให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 10 เมษายน 2563
รับทราบ

๑๑

หน.สนจ.

มติที่ประชุม
คลังจังหวัด

๓.๓ วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)
(1) การประกวดคาขวัญจังหวัดมุกดาหาร (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่จังหวัดมุกดาหารได้ประกาศการประกวดคาขวัญจังหวัดมุกดาหาร ปรากฏว่า
มี ผู้ สนใจส่ งค าขวั ญเพื่ อเข้ าร่ วมประกวดทั้ งสิ้ น จ านวน ๙๙ ราย ซึ่ งคณะกรรมการตั ดสิ น
การประกวดคาขวัญจังหวัดมุกดาหารได้พิจารณาคาขวัญที่ส่งเข้าประกวด เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม
๒๕๖๓ และได้มีมติ ว่าเมื่อได้ตรวจสอบแล้ว ในจานวนผู้ส่งคาขวัญเข้าประกวด มีจานวน ๑๓
ราย ไม่มีคาอธิบายประกอบการส่งคาขวัญเข้าประกวด จึงเป็นกรณีไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ที่
ประกาศกาหนด จึงให้ตัดสิทธิ์ไม่พิจารณาผู้ส่งคาขวัญเข้าประกวดกรณีดังกล่าว การพิจารณาคา
ขวั ญที่ เหลื อจ านวน ๘๖ ราย เพื่ อให้ เกิ ดความสะดวกและรวดเร็ วขึ้ น จึ งวางหลั กเกณฑ์
ในการพิ จารณาเพิ่ มเติ มออกเป็ น ๒ ด้ าน ก่ อนจะพิ จารณาตามหลั กเกณฑ์ ของประกาศฯ
ดังนี้ ด้านการสะท้อนความเป็นอัตลั กษณ์ของจังหวัดมุกดาหาร หากคาขวัญใดอ่านแล้ วไม่
สะท้อน เช่น มีคาที่สื่อถึงพญานาค เจ้าจันทกินรี ควรตัดออก ด้านความสละสลวยของภาษา
และการใช้ ภาษาต่ างประเทศ หากอ่ านแล้ ว ไม่ สละสลวยหรื อมี การใช้ ภาษาต่ างประเทศ
ควรตัดออก เมื่อพิจารณาแล้วเห็ นว่า มีคาขวัญที่เข้าหลักเกณฑ์ข้างต้นที่ได้รับการพิจารณา
จานวน ๘ ราย ได้แก่ แต่เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของประกาศในประเด็นความสละสลวย
ของภาษาที่ใช้และความง่ายต่อการจดจาแล้วเห็ นว่า ไม่มีคาขวัญใดที่ผ่ านเกณฑ์การตัดสิ น
และเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลตามประกาศ จึงมีมติให้ประกาศผลการพิจารณาดังกล่าวภายใน
เวลาที่ระบุในประกาศการประกวดคาขวัญจังหวัดมุกดาหาร และให้ฝ่ายเลขานุการนาเสนอ
ข้อมูลเสนอต่อที่ประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร เพื่อขอให้ที่ประชุมกาหนดกรอบ คาขวัญ
เช่น ควรกาหนดให้คาขวัญบ่งถึงสิ่งที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดมุกดาหาร (สิ่งที่มีอยู่จริง) ไม่
ใช้ ภาษาฟุ่มเฟื่อย ไม่ใช้คาภาษาต่างประเทศ เป็นต้น เพื่อจะได้ดาเนินการประกวดคาขวัญ
จังหวัดมุกดาหารใหม่อีกครั้ง ต่อไป
รับทราบ
(2) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหารประจาเดือนมกราคม 2563
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
“ในเดือนมกราคม 2563 เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร บ่งชี้ว่า
เศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร มีสัญญาณขยายตัว เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมและการใช้จ่ายภาครัฐ ส่วนการลงทุนภาคเอกชน
และการค้ าชายแดน ชะลอตั ว ส าหรับ ภาคอุต สาหกรรม ภาคบริ ก าร และการบริโ ภค
ภาคเอกชน หดตัว ส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัด อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและการจ้างงาน
ขยายตัว เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน” เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) พบว่า
ภาพรวมมีสั ญญาณขยายตัว เมื่อเทียบกับเดื อนเดียวกันของปีก่อนสะท้อนจากการผลิ ต
ภาคเกษตรกรรมขยายตัว โดยดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม (API) ขยายตัวที่ร้อยละ 11.78
เมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกันของปีก่อน พิจารณาจากปริมาณผลผลิต มันสาปะหลั ง อ้อย
ยางพารา สุกร และโคเนื้อ ขยายตัวตามพื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตที่เพิ่มขึ้น การบริการ
หดตัว โดยดัชนีผ ลผลิต ภาคการบริการ (SI) หดตัว ที่ร้อยละ -17.09 และปรับตัว ดีขึ้น
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการหดตัวของภาษีการขายส่งขายปลีกฯ
จานวนผู้เยี่ยมเยือนจังหวัดมุกดาหาร และรายได้จากการท่องเที่ยวลดลง ขณะที่ภาคการ
ท่องเที่ยวยังขยายตัวได้ดี จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ภาคอุตสาหกรรมหดตัว
โดยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (IPI) หดตัวที่ร้อยละ –1.12 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน พิจารณาจากการหดตัวของจานวนโรงงานในภาคอุตสาหกรรม และจานวน

๑๒
ทุนจดทะเบี ยนของอุ ตสาหกรรมการผลิ ต เศรษฐกิ จด้ า นอุป สงค์ (การใช้ จ่า ย) พบว่ า
มีสั ญญาณขยายตัว เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนเป็นผลมาจาก ดั ชนีการใช้ จ่าย
ภาครัฐ (G Index) ขยายตัวร้อยละ 32.54 จากรายจ่ายงบประจา ที่ขยายตัว ร้อยละ 47.19
ส่วนการเบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุนที่หดตัว ร้อยละ -77.20 เนื่องจากการดาเนินการตาม
มาตรการเร่ งรั ดการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด ส่ วนหนึ่งเป็นผลจาก
พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 ที่ยังไม่ประกาศใช้ ดัช นีการลงทุนภาคเอกชน (IpIndex)
ชะลอตัว ร้อยละ 3.08 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการชะลอตัว
ของสินเชื่อเพื่อการลงทุน การค้าชายแดนชะลอตัว โดยดัชนี การค้าชายแดน (X-M Index)
ชะลอตัว ร้อยละ 2.78 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยมูลค่าการนาเข้า ขยายตัว
ร้อยละ 18.55 และมูลค่าการส่งออก หดตัว ร้อยละ -13.38 โดยสินค้านาเข้าที่มีมูลค่า
สูงสุด 3 ลาดับแรก คือ (1) พลั งงานไฟฟ้า (2) เครื่องประมวลผลหรือหน่วยเก็บข้อมูล
และ (3) เครื่องโทรศัพท์ อุปกรณ์โทรศัพท์ ส่วนสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าสูงสุด 3 ลาดับแรก
คือ (1) เครื่องประมวลผลหรือหน่วยเก็บข้อมูล (2) ทรานซิสเตอร์และกลอุปกรณ์กึ่งตัวนา
ที่คล้ายกัน และ (3) น้ามันเชื้อเพลิง ตามลาดับ ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน (Cp Index)
หดตัว ร้อยละ -27.28 แต่ปรับตัว ดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน พิจารณา
จาก การหดตัวของการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้และการจดทะเบียนใหม่รถยนต์นั่ ง
ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งลดลง ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัดมุกดาหาร พบว่าในเดือน
มกราคม 2563 ดัชนีรายได้เกษตรกรขยายตัวร้อยละ 19.47 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวทั้งดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมและดัชนีราคา
ผลผลิตภาคเกษตรกรรม ได้แก่ มันสาปะหลัง อ้อย ยางพารา สุกร และโคเนื้อ ด้านการเงิน
พบว่าปริมาณสินเชื่อรวมสูงกว่าปริมาณเงินฝากรวม ซึ่งปริมาณเงินฝากรวมขยายตัว ร้อยละ
7.63 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมาตรการส่งเสริมการออมเงินของ
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชน มีหลักประกันการใช้จ่ายเงินในอนาคต สาหรับปริมาณ
สินเชื่อรวมขยายตัวที่ร้อยละ 4.51 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการปล่อย
สินเชื่อเพื่อลูกค้าภาคธุรกิจ สินเชื่อสาหรับกิจการเอสเอ็มอีและสินเชื่อเพื่อกองทุนพัฒนาเอส
เอ็มอีประชารัฐ ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ (Stability) พบว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปอยู่ที่
ระดับ 102.78 ขยายตัว ร้อยละ1.06 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการ
ขยายตัวของดัชนีราคาสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ ข้าว แป้ง ผลิตภัณฑ์จากแป้ง
เนื้ อสั ตว์ เป็ ด ไก่ สั ตว์น้า ไข่ ผลิ ตภัณฑ์นม ผั ก ผลไม้ และเครื่องประกอบอาหาร เป็ นต้ น
สาหรับ การจ้างงานในเดือนมกราคม 2563 ขยายตัวร้อยละ 0.56 เมื่อเทียบกับเดือน
เดี ย วกั น ของปี ก่ อ น ด้ า นการคลั ง พบว่ าในเดื อนมกราคม 2563 ผลการเบิ กจ่ ายเงิ น
งบประมาณรวมมีจานวน 913.78 ล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ 26.95 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการเบิกจ่ายรายจ่ายงบประจาขยายตัวร้อยละ 47.19
ส่วนรายจ่ายงบลงทุนหดตัวร้อยละ -77.20 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ผล
การเบิ กจ่ายรายจ่ายงบลงทุนมีจานวน 26.71 ล้านบาท ซึ่งหน่ว ยงานที่มีการเบิกจ่าย
รายจ่ ายงบลงทุนสูงสุด คือ (1) แขวงทางหลวงมุกดาหาร (2) สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย และ (3) แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร สาหรับการเบิกจ่ายรายจ่ายงบประจา
มีจ านวน 887.08 ล้ านบาท โดยหน่ว ยงานที่มีการเบิกจ่ายรายจ่ายงบประจาสูงสุด 3
อันดับแรก คือ (1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน (2) ที่ทาการปกครอง
จังหวัดมุกดาหาร และ (3) สานักงานจังหวัดมุกดาหาร สาหรับผลการจัดเก็บรายได้ จัดเก็บ
ได้ทั้งสิ้น 376.02 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 48.40 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
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เนื่ องจากหน่ ว ยจั ดเก็ บรายได้ โดยเฉพาะส านั กงานสรรพากรพื้นที่ มุกดาหาร ส านักงาน
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ด่านศุลกากร และธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร จัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น
สาหรับดุลงบประมาณ ในเดือนมกราคม 2563 ขาดดุลงบประมาณ จานวน -537.76
ล้านบาท พิจารณาจากการจัดเก็บรายได้ต่ากว่ารายจ่ายเงินงบประมาณรวม
รับทราบ
๓.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) สรุปมติคณะรัฐมนตรีประจาเดือนมีนาคม 2563 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(2) ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (สานักงาน
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(3) สรุปสภาวะการค้าชายแดนไทยกับ สปป.ลาว ด้านจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(4) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(5) สรุ ป รายงานสถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน ข้ อ มู ล เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2563
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
(6) แนวทางการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของ “บวร” เพื่ อ ความมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น
ของชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดมุกดาหาร
(สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
(7) หลั ก เกณฑ์ ก ารขอพระราชทานน้ าหลวงพระราชทาน เพลิ ง พระราชทาน
ดินพระราชทาน และการเทียบเครื่องประกอบเกียรติยศ (สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดมุกดาหาร)
(8) ผลการดาเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ศาลากลาง
จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร (ส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด
มุกดาหาร)
(9) จุลสารสานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 3/2563 (สานักงานคลัง
จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
(1) สถานการณ์ มาตรการและการเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคปอดอักเสบ
จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร)
สถานการณ์ผู้ติดเชื้อทั่วโลกมียอดรวม 784,381 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อในประเทศ
ไทย มีผู้ ป่ ว ยเพิ่ม 127 ราย กลุ่ มใหญ่ 62 ราย มาจากสนามมวย สถานบันเทิง สั มผั ส
ผู้ ใ กล้ ชิ ด และผู้ ป่ ว ยยื น ยั น ก่ อ นหน้ า นี้ ส่ ว นอี ก 49 ราย เป็ น คนไทยที่ เ ดิ น ทางกลั บ
จากต่างประเทศ และคนต่างชาติเดินทางมาจากต่างประเทศ โดยมีกลุ่มอาชีพเสี่ยง รวมถึง
บุคลากรทางการแพทย์ จานวน 3 ราย ซึ่งเกี่ยวโยงกับสัมผัสผู้ป่วย ซึ่ง สธ.จะหามาตรการ
ป้องกันส่วนนี้ และอีก 16 คน รอสอบสวนโรค ส่วนยอดผู้ป่วยสะสม 1,651 ราย กระจาย
ใน 61 จังหวัด เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน เป็นผู้ป่วยชาย อายุ 48 ปี เป็นนักดนตรีทางานใน กทม.
มีโรคเบาหวาน และมะเร็ง เริ่มป่วยตั้งแต่ 20 มี.ค. มีอาการไอ มีไข้ หลังกลับจาก กทม.
ไปต่างจังหวัด โดยมีอาการรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนระบบหายใจล้มเหลว รวมยอดผู้เสียชีวิต 10
ราย อย่ า งไรก็ ต าม ตั วเลขผู้ ป่ วยใน กทม.และนนทบุ รี ยั งเป็ นตั วเลขที่ สู งอยู่ 869 ราย
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6 เมษายน 2563
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ภาคตะวันออกเฉียง 77 ราย ภาคเหนือ 55 ราย ภาคกลาง 172 ราย ภาคใต้ 206 ราย
ผู้ป่วยสะสม 4 คน เพื่อหามาตรการป้องกันและแก้ไขไม่ให้มีการแพร่ระบาดในพื้นที่เพิ่มขึ้น
รวมถึงข้อสั่งการจากรัฐบาล ในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคสาหรับสถานการณ์การ
แพร่ ระบาดของไวรัส โควิด – 19 ส าหรับ จังหวัดมุกดาหาร ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม
2563 มีผู้ป่วยสะสม 4 ราย ยังไม่มีผู้ป่วย นับตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม เป็นต้นมา โดย
แยกเป็นเป็นข้าราช บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขรวม 3 คน ประชาชน 1 คน
ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค สะสม 135 ราย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบ
เชื้อ 130 ราย รอผลตรวจ 1 ราย ผู้เดินทางจากเขตติดโรคติดต่ออันตราย จีน (รวมฮ่องกง
มาเก๊า) เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน ทั้งหมด 32 ราย เฝ้าระวังครบ 26 ราย คงเหลือ 6 ราย
ผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาดต่อเนื่อง และอื่นๆ ทั้งหมด 48 ราย เฝ้าระวังครบ 28 ราย
คงเหลือ 20 ราย ผู้เดินทางจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 1,427 ราย มีอาการ
เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง 2 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่จังหวัดได้ออก
มาตรการเข้มทั้งทั้งการออกคาสั่งให้ส่วนราชการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค และประกาศ ขอความร่วมมื อประชาชน ในการเฝ้าสังเกตอาการของโรค
ณ ที่อยู่อาศัยหรือบ้านพักของตนอย่างน้อย 14 วัน การค้นหาบุคคลเสี่ยงที่จะต้องเข้ารับ
การสังเกตอาการและเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาล การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดคัดกรอง
ตั้งแต่ต้นทางก่อนเข้าสู่จังหวัดมุกดาหาร ทั้งจากรถโดยสารและรถยนต์ส่วนบุคคล ที่ผ่านจุด
ตรวจต่าง ๆ ทั้งจังหวัด จานวน 14 จุด อย่างเข้มงวด รวมถึงการขอความร่วมมือประชาชน
ไม่ให้ออกจากบ้านโดยไม่มีความจาเป็น และหากมีความจาเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยทุก
ครั้ง และมาตรการอื่น ๆ เช่น การปิดสถานบริการบันเทิง และร้านสะดวกซื้อเปิดให้บริการ
ประชาชนไม่เกิน 22.00 น. การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในการป้องกัน
โรค โดยใช้ระบบห่างสังคม หรือ โซเซียลดิสแตนซิ่ง คือการอยู่ห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร
กินของร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือบ่อย ๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนและสถาน
ประกอบการเป็นอย่างดี
เห็นชอบ
เรื่องอื่นๆ
5.1 ปฏิทินงานสาคัญ ประจาเดือนพฤษภาคม 2563
ชื่องาน

พิ ธี ถ ว า ย ร า ช สั ก ก า ร ะ เ นื่ อ ง ใ น
“วั น พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า
จุ ฬ าโลกมหาราช และวั น ที่ ร ะลึ ก มหา
จักรีบรมราชวงศ์ ”
๒๕ เมษายน 2563 พิ ธี ถ ว า ย ร า ช สั ก ก า ร ะ เ นื่ อ ง ใ น
“วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช”

มติที่ประชุม

รับทราบ

สถานที่

หน่วยงาน

ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัด สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
มุกดาหาร
การแต่งกาย: เครื่องแบบปกติขาว
ไม่สวมหมวก
ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัด สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
มุกดาหาร
การแต่งกาย: เครื่องแบบปกติขาว
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มติที่ประชุม

5.2 กาหนดการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 4/๒๕63 วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา ๐๙.0๐ น. ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
กาหนดการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 4/๒๕63 วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา ๐๙.0๐ น. ณ ห้ องประชุมแก่งกะเบา
ชั้ น 3 ศาลากลางจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร (ผ่ า นการถ่ า ยทอดสดผ่ า น Facebook live ของ
สวท.มุกดาหาร) และผ่านระบบ VCS กับอาเภอทุกอาเภอ
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 13.00 น.

ประธาน

ลงชื่อ

ประวิชญา สุวรรณไตรย์
(นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จดรายงานการประชุม

