รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 4/2563
วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 08.30 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. นายธีระศักดิ์ พลอยเพชร
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
8. นางสาวนิติยา ธารานุกูล
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
9. นายพินิจ นิติวิทยาเทพ
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและฃ่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับ
คดีจังหวัดมุกดาหาร
10. นายสมาน พั่วโพธิ์
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
11. นายว่าศักดิ์ เจิมจิระ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
10. นายปรเมศวร์ ยศปัญญา
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
11. นายชานาญ ศรีพารา
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
12. นายนิพนธ์ วรกรรณ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
13. นายพรชัย พุดซ้อน
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
14. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
นายอาเภอคาชะอี
15. นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์
นายอาเภอดอนตาล
16. นายสมศักดิ์ บุญจันทร์
นายอาเภอหว้านใหญ่
17. นายชัชวาลย์ ทองชน
นายอาเภอดงหลวง
18. นายปิติณัช นิธิศธานี
นายอาเภอหนองสูง
19. นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
20. นางสาวบุญเตรียม คาถา
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
21. นายนิโรจน์ เที่ยงจิตต์
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
22. นายสุรชัย แสนสุข
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
23. นางรตี วัลลิสุต
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
24. พ.อ.อ.สุพจน์ สมพงษ์
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
25. นางสาวจีระภา บุญรัตน์
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
26. นายจรัส ครชาตรี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
27. นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
28. นายแพทย์บัญชา ผลานุวงษ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
29. นายปรีชา เจริญทรง
คลังจังหวัดมุกดาหาร
30. นางสาวกัญญา ไชยพิบูล
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
31. ว่าที่ ร.ต.จักรี สิรินุสรณ์
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
32. นางสาวดารณี กฤษณจันทร์
สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
33. นายพร้อมชาย สนิทวงษ์ ณ อยุธยา นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
34. นายสมเกียรติชัย วงษ์สิรภัค
แทน ผู้อานวยการเขต ธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
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35. นายวิรัตน์ ศรีมงคล
36. พ.อ.พรเทพ ชิ้นสุวรรณ
37. พล.ต.ต.อรรคพงศ์ พิมลศิริ
38. พ.ต.อ.เกียรติภูมิ สุวรรณไตรย์
39. พ.ต.ท.ชุมพล บัวชุม
40. พ.ต.ท.สุทิน จันทร์แดง
41. น.ท.สิทธิศักดิ์ สิทธิกุล
42. นายบุญชัย ตันฑชุณห์
43. นายวิบูลย์ บุตตะพรม
44. นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
45. นายวันชัย ประยงค์หอม
46. นายณัฐพล แป้นนอก
47. นางพิพม์ประไพ พูลทรัพย์
48. นายพิศิษฐ์ ผลินสินเอี่ยม
49. นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย
50. นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์
51. นายเฉลิมพล เพ็ชรรัตน์
52. นางดวงแก้ว แสนบุบผา
53. นายเฉลียว ผาบุญ
54. นายนรินทร์ คงพันธ์
55. นายพชร โพธิ์กิ่ง
56. นายอมรวิทย์ อ่อนจันทร์อม
57. นางฐิติรันต์ แสนสุข
58. นายมณเฑียร เหลืองเดชานุรักษ์
59. นายประวิทย์ เทพบรรทา
60. นายวศิน ศุภพิสุทธิ์
61. นายบุญฤทธิ์ แผ้วสูงเนิน
62. ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ พระรัตนภูมี
63. นายวิชา อาญาเมือง
64. นายทศพล สุวรรณไตรย์
65. นายอุทิน สุทธิสาร
66. นายภัทร ภัทรกุลบดินทร์
67. นายเลียง ผางพันธ์
68. นางสาวพรทิวา ยืนยง
69. นายศศิพงษา จันทรสาขา
70. นางสาวสุดารัตน์ ศรีประสงค์
71. นางสาวณิราวรรณ ปัจสุทธิ์
72. นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขขี
73. นายวิชัย พลอยกลม
74. นางสาวรุจาภา วีสเพ็ญ
75. นางสาวเสาวนีย์ บุพบุญ

ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
รอง.ผอ.รมน.จว.มห. (ท.)
ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร
แทน ผกก.สภ.ผึ่งแดด
แทน ผกก.ตม. จว.มุกดาหาร
หน.สน.เรือมุกดาหาร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
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76. นางจันทิภา ปัทมเสวี
77. นางสาววันวิภา แพงแก้ว
78. นางสาวสมจิตต์ น้าค้าง
79. นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม
80. นายกานต์ สุวรรณพันธ์
81. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์
82. นางลัษมา ธารีเกษ
83. นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล
84. นางสาววัลย์ลิกา สรรเสริญชูโชติ
85. นางมยุรี อึ้งตระกูล
86. นายเดชา แสงสุวรรณ
87. นายสุรเดช อัครราช
88. นางศิริพร เศษแสงศรี
89. นายสุทธิพร ศิริมณี
90. นายพรภิรมณ์ อุระแสง
91. นางเลขา บุตรดีวงศ์
92. นายสมศักดิ๋ ศรีบุญเรือง
93. นางบุญญสรณ์ บุญโสม
94. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร
95. ว่าที่ ร.ต.ล้า ปลูกเพชร์
96. นางวาโย ตึกประโคน
97. นายธีระ ใจเพชร
98. นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง
99. นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์

พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
นายสถานีเดินรถมุกดาหาร
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
หัวหน้าด่านป่าไม้มุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
2. หัวหน้าภาคบริการโลหิตที่ 7 อุบลราชธานี
3. ผู้อานวยการสถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
4. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขามุกดาหาร
5. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
6. ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
7. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
8. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
9. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา 22
10. ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
11. รองประธาน ก.ธ.จ. มุกดาหาร
12. สัสดีจังหวัดมุกดาหาร

๔

13. ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
14. ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
15. ผู้จัดการสานักงานจัดการน้าเสียสาขามุกดาหาร
16. โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
17. หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
18. หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 10.2
19. ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดมุกดาหาร
20. ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
21. อานวยการ คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
22. ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
23. ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 234
24. ผกก.10 กองบังคับการตารวจน้า
25. ผกก.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร
26. ผกก.สภ.หว้านใหญ่
27. ผกก.สภ.ดอนตาล
28. ผกก.สภ.นิคมคาสร้อย
29. ผกก.สภ.หนองสูง
30. ผกก.สภ.คาชะอี
31. ผกก.สภ.ดงหลวง
32. หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์
33. ผู้อานวยการอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
34. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
35. นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
36. ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยฯ
37. ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
38. ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
39. ผู้อานวยการสานักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร
40. ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
41. ผู้อานวยการ กสทช. เขต 25
42. นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
43. หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
44. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
45. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
46. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
47. ผบ.นพค.24
48. สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
49. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
50. ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
51. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.

๕

52. ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
53. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มน้าฯ
54. ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
55. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยงจังหวัดมุกดาหาร
56. นายกสมาชมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
57. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
58. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
59. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
60. ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดมุกดาหาร
61. ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขามุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา

เวลา 08.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานการประชุมกล่าว
เปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.๑ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
(1) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 16 ราย

ประธาน

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 นายธีระศักดิ์ พลอยเพชร
2 นางสาวนิติยา ธารานุกูล
3

นายพินิจ นิติวิทยาเทพ

4

นายนิพนธ์ วรกรรม

5
6

นางรตี วัลลิสุต
นายจรัส ครชาตรี

7

นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง

8

นางวันวิภา แพงแก้ว

9

นายวิบูลย์ บุตตะพรม

10

นายสมาน พั่วโพธิ์

ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่
อัยการจังหวัดสว่างแดนดิน
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
อัยการผู้เชี่ยวชาญ สานักงานอัยการภาค 2 อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการ อัย การจั งหวั ด คุ้ ม ครองสิ ท ธิ
สูงสุด สานักงานอัยการคดีเยาวชนและ และช่ว ยเหลื อทางกฎหมาย
ครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
และการบั ง คั บ คดี จั ง หวั ด
มุกดาหาร
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระยอง (สาขา) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
ปลวกแดง
มุกดาหาร
แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
นักวิชาการแรงงานชานาญการพิเศษ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สานักงานสวัสดิการและคุ้มแรงงาน
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดฉะเชิงเทรา
นั กวิ เคราะห์ นโยบายและแผนช านาญการ นั กวิ เคราะห์ นโยบายและแผน
พิเศษ รักษาราชการแทน หัวหน้าสานักงาน ชานาญการพิเศษ รักษาราชการ
ป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยจั งหวั ด แทน หั วหน้าส านักงานป้องกั น
หนองคาย
และบรรเทาสาธารณภั ยจั งหวั ด
มุกดาหาร
ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ จั ง ห วั ด
ประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ
มุกดาหาร
นั ก วิ ช าการประมงช านาญการพิ เ ศษ ประมงจังหวัดมุกดาหาร
สานักงานประมงจังหวุดอุดรธานี
พัฒนาการจังหวัดระนอง
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร

๖
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
นายอาเภอคาชะอี
นายอาเภอหนองสูง
นายอาเภอคาชะอี
นายอาเภอหว้านใหญ่
นายอาเภอหนองสูง
นายอาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
นายอาเภอดอนตาล
นายอาเภอดงหลวง
นายอาเภอหว้านใหญ่
ปลัดอาเภอหั วหน้ากลุ่มงานบริหารงาน นายอาเภอดงหลวง
ปกครอง ที่ทาการปกครองอาเภอบึ งโขง
หลง จังหวัดบึงกาฬ
(2) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายไปดารงตาแหน่งจังหวัดอื่น จานวน 9 ราย
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่
1
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
นายสาเร็จ หงษ์พนั ธ์
อัยการจังหวัดร้อยเอ็ด
2
นายมีชัย ปัฐพี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและ
อัยการจังหวัดยโสธร
ช่วยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
3
ร.ต.ท.มนตรี ทุมนัส
อั ย การจั ง หวั ด คดี เ ยาวชนและ
อัยการจังหวัดบึงกาฬ
ครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
4
นายคเชนทร์ คูณเมือง
รก.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
มุกดาหาร
(สาขา) คาชะอี
5
นายสุพิชัย หล่าสกุล
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรี
สะเกษ
6
นายปรเมศวร์ ยศปัญญา
นายช่างอาวุโส รักษาราชการแทน
นายช่างอาวุโส รักษาราชการ
หัวหน้าสานักงานป้องกันและ
แทน หัวหน้าสานักงาน
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
มุกดาหาร
ภัยจังหวัดเพชรบูรณ์
7
นายสมบุญ ธัญญาผล
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดกระบี่
8
นายกนก ศรีวิชัยนันท์
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
นายอาเภอเชียงบาน
จังหวัดพะเยา
9
นายยุคล กาญจนศิริพงศ์
นายอาเภอดอนตาล
นายอาเภอเฝ้าไร่ จังหวัด
หนองคาย
มติที่ประชุม
รับทราบ
๑.2 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนเมษายน 2563 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/๒๕63 วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563
หน.สนจ.
รายงานการประชุ ม มี จ านวน 15 หน้ า ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ เ ผยแพร่ ร ายงาน
การประชุม ในเว็บไซต์จังหวัด www.mukdahan.go.th และได้จัดส่งรายงานการประชุม
ทาง E-Mail ส่วนราชการและหน่วยงานตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใด
ขอแก้ไขรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/๒๕63 วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563
11
12
13
14
15
16

นายพรชัย พุดซ้อน
นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
นายปิติณัช นิธิศธานี
นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์
นายสมศักดิ์ บุญจันทร์
นายชัชวาลย์ ทองชน

๗
ระเบียบวาระที่ ๓

คลังจังหวัด

รายการ
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม

รายการ
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม
มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล / มติคณะรัฐมนตรี (Agenda)
(1) รายงานผลการใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2563
% เป้าหมาย สูง/ต่า ลาดับ
(เม.ย. 63) (+/-) เบิกจ่าย
ก่อหนี้
งบประมาณ
เบิกจ่าย ร้อยละ
(PO+เบิกจ่าย)
31
1,110.883 775.903 762.356 68.63 65.33
3.30
54
1,561.483 284.307 118.484 7.59
48.33 -40.74
53
2,672.366 1,060.210 880.841 32.96 61.67 -28.71
2. หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนงบจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2563
% เป้าหมาย สูง/ต่า ลาดับ
(เม.ย. 63) (+/-) เบิกจ่าย
ก่อหนี้
งบประมาณ
เบิกจ่าย ร้อยละ
(PO+เบิกจ่าย)
43.879
3.177
3.042 6.93
65.33 -58.40
68
137.565
2.967
0.355 0.26
48.33 -48.07
14
181.444
6.144
3.397 1.87
61.67 -59.80
41
รับทราบ
(2) สรุ ปมาตรการเยี ยวยา 5,000 บาท (ส านั ก งานคลั งจั งหวั ดมุ กดาหาร
และสานักงานพัฒนาสังคมและและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร)
มาตรการดูแลและเยียวยา แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิส ระ ที่ไม่อยู่ใน
ระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก covid – 19 เป็นแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพ
อิ ส ระ ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นระบบประกั น สั ง คม ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก covid – 19 หลั ก ฐาน
(1)บัตรประจาตัวประชาชน (2) ข้อมูลส่วนบุคคล (3) ข้อมูลนายจ้าง วิธีการลงทะเบียน
ลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.comการรับเงินเยียวยาการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ได้รับสิทธิ
(1) พร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน (2) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร และคณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโค
โรนา (COVID-19) ต่ อ เศรษฐกิ จ ไทยทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม ระยะที่ 2 ตามที่
กระทรวงการคลั ง เสนอ ดั ง นี้ กระทรวงการคลั ง เสนอทบทวนมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ดั ง นี้
(1) มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับ
ผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จากการเปิดให้ผู้ได้รับ
ผลกระทบลงทะเบียน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 ถึงวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 07.00
น. พบว่า ผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบสิทธิจานวนทั้งสิ้น 18.8 ล้านคน จึงได้มี
การประเมินว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจะมีเพิ่มกว่าที่ ได้ประมาณการไว้ อีกทั้ง ตามมาตรา 54

๘
แห่ งกฎหมายว่ า ด้ว ยประกัน สั งคม กาหนดให้ ผู้ ป ระกัน ตนตามมาตรา 39 มาตรา 40
ซึ่งมีจานวนประมาณ 5 ล้านคน ไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตามร่าง
กฎกระทรวงการได้ รั บ ประโยชน์ ท ดแทนในกรณี ว่ า งงานเนื่ อ งจา กมี เ หตุ สุ ด วิ สั ย
ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบไว้ จึงจาเป็นต้องให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกันตนกลุ่มนี้ที่ได้รับ
ผลกระทบ รวมทั้งช่วยเหลื อกลุ่ มผู้ ประกันตนตามมาตรา 33 บางส่ ว นที่ไม่มีสิ ทธิได้รับ
ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมแต่เป็นลูกจ้างของสถาน
ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จานวน
70,676 คน อย่างไรก็ตาม กลุ่ มผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กลุ่มอื่น ๆ นั้น กระทรวง
แรงงานและส านั ก งานประกั น สั ง คมจะพิ จ ารณาให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ต่ อ ไป ในการนี้
กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการ
ชดเชยรายได้ฯ เพื่อให้ สามารถช่ว ยเหลื อผู้ ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง ดังนี้ 1.1 ขยาย
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิของมาตรการชดเชยรายได้ฯ ให้ครอบคลุมทั่วถึงผู้ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จากเดิม จานวน 3 ล้านคน เป็น จานวน
9 ล้ านคน 1.2 เพื่อให้ ส ามารถชดเชยรายได้ให้ แก่ผู้ ได้รับผลกระทบได้อย่างทั่ว ถึงและ
ทันท่วงที กระทรวงการคลังขอนางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี ฉุกเฉินหรือจาเป็น จานวนไม่เกิน 45,000 ล้าน
บาท ที่ได้รับจัดสรรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 มาใช้ในการชดเชย
รายได้ครั้งแรก ในเดือนเมษายน 2563 ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบที่ได้รับสิทธิตามมาตรการ
ชดเชยรายได้ ฯ ไปพลางก่ อ น ส าหรั บ ในเดื อ นต่ อ ๆ ไป กระทรวงการคลั ง จะได้ เ สนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดหาแหล่งเงินที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง 1.3 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาสาหรับเงินสนับสนุนที่ได้รับตามมาตรการชดเชยรายได้ฯ โดยให้กรมสรรพากรเสนอ
ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ การดาเนินมาตรการชดเชย
รายได้ฯ เข้าข่ายลักษณะของกิจกรรม มาตรการหรือโครงการ ตามบทบัญญัติในมาตรา 27
แห่ง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ และประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของ
รัฐ (ประกาศคณะกรรมการฯ) เรื่อง การดาเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิด
ภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต พ.ศ. 2561 โดยกระทรวงการคลังได้
จั ดทารายละเอีย ดข้อ มูล ที่ต้องนาเสนอตามบทบัญญัติในมาตรา 27 แห่ ง พ.ร.บ. วินั ย
การเงินการคลังฯ เรียบร้อยแล้ว (2) โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับผู้มีอาชีพ
อิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) โครงการสินเชื่ อฯ ธนาคารออมสิน
และ ธ.ก.ส. เรี ย กเก็ บ ดอกเบี้ ย เงิ น กู้ ภ ายใต้ โ ครงการสิ น เชื่ อ ฯ ในอั ต ราดอกเบี้ ย คงที่
(Flat Rate) ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อเดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.20 ต่อปี ซึ่งธนาคารออม
สิน และ ธ.ก.ส. มีต้นทุนผันแปร (Variable Cost) อยู่ที่ร้อยละ 2.56 และ 2.90 ตามลาดับ
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ต้ น ทุ น เงิ น (Cost of Fund) อยู่ ที่ ร้ อ ยละ 1.56 และร้ อ ยละ 1.90
ตามล าดั บ และค่ า ใช้ จ่ า ยในการกั น เงิ น ส ารองอย่ า งน้ อ ยธนาคารละร้ อ ยละ 1.00
ของสินเชื่อที่อนุมัติ ดังนั้น กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอทบทวนมติ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับโครงการสินเชื่อฯ เพื่อให้ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ดาเนินการให้
ความช่ ว ยเหลื อ กลุ่ ม เป้ า หมายตามที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น โดยไม่ ก ระทบต่ อ ฐานะและผลการ
ด าเนิ น งาน โดยพิ จ ารณาอนุ มั ติ ว งเงิ น งบประมาณเพิ่ ม เติ ม ส าหรั บ โครงการสิ น เชื่ อ ฯ
ของธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. จานวนไม่เกิน 1,600 ล้านบาท เพื่อชดเชยต้นทุนการ
ดาเนินงาน (วงเงิน 40,000 ล้านบาท * ร้อยละ 2 * ระยะเวลา 2 ปี) โดยแบ่งเป็นของ
ธนาคารออมสินไม่เกิน 800 ล้านบาท และ ธ.ก.ส. ไม่เกิน 800 ล้านบาท จากงบประมาณ
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รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีต่อ ๆ ไป การดาเนินโครงการสินเชื่อฯ
เข้าข่ายลักษณะของกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามบทบัญญัติในมาตรา 27 แห่ง
พ.ร.บ. วินั ย การเงินการคลั ง ฯ และประกาศคณะกรรมการฯ เรื่องการดาเนิน กิจกรรม
มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรื อภาระทางการคลังในอนาคต
พ.ศ. 2561 โดยกระทรวงการคลังได้จัดทารายละเอียดข้อมูลที่ต้องนาเสนอตามบทบัญญัติ
ในมาตรา 27 แห่ ง พ.ร.บ วินั ยการเงินการคลั ง ฯ เรีย บร้อยแล้ ว การดาเนินมาตรการ
ดั ง กล่ า วยั ง เข้ า ข่ า ยตามบทบั ญ ญั ติ ใ นมาตรา 28 แห่ ง พ.ร.บ. วิ นั ย การเงิ น การคลั ง ฯ
ซึ่งธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการ
มาตรการดังกล่าว และกระทรวงการคลังในฐานะผู้เสนอเรื่องดังกล่าว ได้พิจารณาแล้วเห็น
ว่าสามารถดาเนินการได้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง
ได้ จั ด ท ารายละเอี ย ดข้ อ มู ล ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งเสนอพร้ อ มกั บ การขออนุ มั ติ ต่ อ
คณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติในมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ เรียบร้อย
แล้ว นอกจากนี้ ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ต้องจัดทาบัญชีสาหรับการดาเนินกิจกรรม
มาตรการ หรื อโครงการที่ ได้ รับ มอบหมายแยกต่ างหากจากบั ญชี การดาเนิ นงานทั่ว ไป
พร้อมทั้งเสนอรายงานผลการดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและผลสัมฤทธิ์ต่อรัฐมนตรี
เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามนัยบทบัญญัติมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ. วินัยการเงิน การคลังฯ ประกาศ
คณะกรรมการฯ เรื่อง กาหนดอัตราชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ของหน่วยงาน
ของรัฐในการดาเนินกิจกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 28 แห่ง
พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ ได้กาหนดอัตรายอดคงค้างรวมทั้งหมดของภาระที่รัฐต้องรับ
ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ ในการดาเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามที่
ก าหนดไว้ ใ นมาตรา 28 ต้ อ งมี ย อดคงค้ า งทั้ ง หมดรวมกั น ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละสามสิ บ ของ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยกระทรวงการคลังขอเรียนว่า ณ สิ้นวันที่ 24 มีนาคม
2563 ภาระที่รัฐต้องรับชดเชยตามมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ มียอดคง
ค้ า ง จ า นว น 8 93 ,8 26 . 81 2 ล้ า น บา ท หรื อ คิ ด เป็ น อั ต ราร้ อย ละ 27 . 9 3
ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 (วงเงิน 3,200,000 ล้านบาท) ซึ่งหากรวม
ภาระทางการคลังที่อยู่ระหว่างการดาเนินการเพื่อเสนอคณะรั ฐมนตรี โครงการสินเชื่อชะลอ
การขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2562/63 (เพิ่มเติม) ของกระทรวงพาณิชย์ จานวน
682.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.02 ของจานวนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. 2563 และโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต
ฤดูการผลิตปี 2562/2563 ของกระทรวงอุตสาหกรรม จานวน 10,236.50 ล้านบาท
หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.32 ของจานวนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563
จะส่งผลให้ยอดคงค้างทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็นจานวน 904,746.172 ล้านบาท หรือคิดเป็น
อั ต ราร้ อ ยละ 28.27 ของงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี พ.ศ. 2563 ดั ง นั้ น หากมี
การดาเนินมาตรการดังกล่าวจานวนรวมทั้งสิ้น 1,600 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ
0.05 ของจานวนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 จะส่งผลให้ภาระที่รัฐต้อง
รับชดเชยมียอดคงค้างเพิ่มขึ้นเป็นจานวน 906,346.172 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อย
ละ 28.32 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 ซึ่งยังคงไม่เกินอัตราร้อยละ 30
ที่คณะกรรมการฯ ได้ประกาศกาหนดไว้
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มติที่ประชุม

หน.สนจ.

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(พม.) เสนอ ดั ง นี้ (1) อนุ มั ติ โ ครงการ สธค. โรงรั บ จ าน าของรั ฐ สู้ ภั ย โควิ ด 19
โดยขยายเวลาตั๋วจานาและลดดอกเบี้ยรับจานา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID-19) (2) อนุมัติการกู้เงิน
Soft Loan จานวน 2,000 ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังค้าประกัน จากธนาคารออม
สิน เพื่อเป็นการเตรียมเงินทุนหมุนเวียน รองรับธุรกรรมการให้บริการรับจานาแก่ประชาชน
โดยการกู้เงินจานวนดังกล่าว ได้อยู่ระหว่างกระทรวงการคลังดาเนินการบรรจุไว้ในแผนการ
บริ ห ารหนี้ ส าธารณะ (3) การดาเนิ นการตามข้อ (1) และข้อ (2) สธค. ขออนุมัติปรั บ
เป้าหมายผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่เป็นตัวชี้วัดทางการเงิน (ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารต่อรายได้สุทธิจากการดาเนินงาน) และตัวชี้วัดไม่ใช่ทางการเงิน (การดาเนินงาน
ตามแผนธุรกิจแต่ละสาขา) โครงการ สธค. โรงรับจานาของรัฐ สู้ภัยโควิด 19 โดยขยายเวลา
ตั๋ว จ าน าและลดดอกเบี้ ย รั บจ าน าและการกู้ เ งิน Soft Loan จ านวน 2,000 ล้ า นบาท
จากธนาคารออมสิน โดยให้กระทรวงการคลังค้าประกัน มีรายละเอียดดังนี้ 1. สาหรับผู้มา
ใช้บริการวงเงินต้นไม่เกิน 10,000 บาทที่มีตั๋วจานาตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31
มีนาคม 2563 จะขยายระยะเวลาตั๋วจานา จาก 4 เดือน 30 วัน เป็น 4 เดือน 120 วัน โดยไม่คิด
ดอกเบี้ ยในส่ วนที่ขยายระยะเวลา ทั้งนี้ต้องลงทะเบียนตามที่ส านักงานธนานุเคราะห์ (สธค.)
กาหนด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 จากัด 1 คน 1 สิทธิ์
เท่านั้น 2. สาหรับผู้มาใช้บริการจานาใหม่วงเงินต้นไม่เกิน 15,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อย
ละ 0.125 ต่ อ เดื อ น ทั้ ง นี้ นั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากที่ ค ณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบ ถึ ง 31
พฤษภาคม 2563 จากัดสิทธิ 1 คน ต่อตั๋ว 1 ใบ ต่อ 1 รอบการจานาเท่านั้น ทั้งนี้ พม.
เตรียมเงินทุนหมุนเวียน รองรับธุรกรรมการให้บริการรับจานาแก่ประชาชน จานวนเงิน
2,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการ สธค. โรงรับจานาของรัฐสู้ภัยโควิด 19 ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถช่วยเหลือประชาชนในการขยายเวลาตั๋วจานา ประมาณ 41,000 ราย และลดดอกเบี้ย
รับจานา ประมาณ 177,600 ราย รวมทั้งสิ้นประมาณ 218,600 ราย
รับทราบ
(3) มาตรการเตรี ยมความพร้ อมของหน่วยงานภาครั ฐ ในการบริ หารราชการ
และให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐใน
การบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต [รองรับสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 :
COVID - 19)] ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังนี้ สาระสาคัญของเรื่อง สานักงาน ก.พ.ร.
รายงานว่า (1) โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ได้แพร่อย่างรวดเร็วและ
กว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก ส่งผลให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ต้องยกระดับการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 โดยได้ออกประกาศ สธ. เรื่อง ชื่อและอาการสาคัญ
ของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ให้โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563(2) แม้ว่าปัจจุบัน
สธ. และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้มีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนใน
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไป
ยังพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมนุม ซึ่งรวมถึงสถานที่ทาการของหน่วยงานภาครัฐที่มีผู้ขอรับ
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บริการเป็นจานวนมากแล้วก็ตาม แต่โดยที่การขอรับบริการภาครัฐในหลายกรณีเป็นกรณีที่
กฎหมายกาหนดให้ประชาชนต้องติดต่อขอรับบริการกับหน่ว ยงานของรัฐ ภายใต้กรอบ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในขณะที่การให้บริการภาครัฐในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังคงยึดรูปแบบใน
ลักษณะที่ประชาชนต้องเดินทางมาขอรับบริการด้วยตนเอง ส่งผลให้ ผู้ที่ต้องเดินทางมา
ขอรับบริการมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคโควิด 19 โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (3) สานักงาน
ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยงานกลางซึ่งมีภารกิจหลักในการยกระดับและประสิทธิภาพในการบริ
หารราชการและให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐเห็นว่าหากโรคโควิด 19 ยังคง
แพร่ระบาดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานหรือมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น อาจมีผลกระทบต่อการ
บริ ห ารราชการและการให้ บริการประชาชนของหน่ว ยงานภาครัฐได้ ดังนั้น เพื่อให้ การ
บริหารราชการและการบริการประชาชนสามารถดาเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง จึงเห็นควรเสนอมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหาร
ราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคโค
วิด 19) เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ ดังกล่าว(4) สานักงาน
ก.พ.ร. ได้ศึกษาและพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และพบว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24
เมษายน 2555 เรื่อง การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตได้มีการกาหนดให้หน่วยงาน
ภาครั ฐ ต้องจั ดทาแผนบริห ารความพร้อ มต่อสภาวะวิกฤตซึ่งครอบคลุ มถึงกรณีที่เกิดภัย
ธรรมชาติหรือเหตุฉุกเฉินอื่นไว้แล้ว แต่แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตดังกล่าวยังไม่
เคยมี ก ารทบทวนหรื อ ปรั บ ปรุ ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาวการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปและ
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี (Digital Disruption) รวมทั้งยังไม่ครอบคลุมถึง
กรณีของการแพร่ระบาดของโรคร้ายแรงดังเช่นกรณีของโรคโควิด 19 จึงเห็นควรกาหนด
มาตรการเตรี ย มความพร้อมของหน่ว ยงานภาครัฐ ในการบริห ารราชการและให้ บริการ
ประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19) ดังนี้
มาตรการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. มาตรการเพื่อการปรับเปลี่ยนการให้บริการงานอนุมัติ อนุญาต รับรอง จดแจ้ง หรือจดทะเบียนตามกฎหมาย
1.1 ให้เร่งประชาสัมพันธ์การให้บริการ e-Service ในทุกช่องทาง - หน่วยงานของรัฐที่สามารถให้บริการ
รวมถึงให้ เ จ้ าหน้ าที่ ของหน่ ว ยงานซึ่งประจ า ณ จุ ดบริ การแนะน า อนุมัติ อนุญาต รับรอง จดแจ้ง หรือรับ
ประชาชนที่ใช้บริการโดยตรงให้ใช้บริ การผ่าน e - Service ในการ จดทะเบียนผ่านระบบ e – Service ได้
ติดต่อราชการครั้งต่อไป
แล้ว
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายชื่องานบริการ e – Service ของ - สานักงาน ก.พ.ร.
ภาครัฐ ผ่านช่องทางในความดูแลร่วม
1.2 ให้กาหนดมาตรการชั่วคราวให้ใช้ช่องทางการรับส่งเอกสารอื่น
ๆ แทนการให้ประชาชนเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง เช่น การรับส่ง
เอกสารทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e - mail)
โดยให้ ถื อ ว่ า เอกสารหลั ก ฐานที่ รั บ ส่ ง ผ่ า นช่ อ งทางดั ง กล่ า วเป็ น
หลั ก ฐานโดยชอบตามกฎหมายไปพลางก่ อ น และหากมี ค วาม
จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารยื น ยั น ตั ว ตนหรื อ ใช้ เ อกสารต้ น ฉบั บ แล้ ว ให้ เ ปิ ด
ช่องทางให้ประชาชนผู้ขอรับบริการสามารถยืนยันตัวตนหรื อแสดง
เอกสารต้ น ฉบั บ ณ จุ ด ให้ บ ริ ก ารของหน่ ว ยงานของรั ฐ หลั ง จาก
สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติได้

- หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ยั ง ไม่ ส ามารถ
ให้บริการอนุมัติ อนุญาต รับรอง จดแจ้ง
ห รื อ รั บ จ ด ท ะ เ บี ย น ผ่ า น ร ะ บ บ
e - Service ได้
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1.3 ให้ ท บทวนกฎหมายที่ มี ก ารก าหนดให้ ต้ อ งมี ก ารต่ อ อายุ
ใบอนุญาตสาหรับกิจการหรือการดาเนินการที่มีลักษณะต่อเนื่อง และ
เสนอร่ า งพระราชกฤษฎี ก าเพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถช าระ
ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาต
ด้วยตนเองโดยเร่งด่วน เพื่อลดภาระของประชาชนในการดาเนินการ
ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตและลดความหนาแน่นของจานวนผู้ขอรับ
บริการที่หน่วยงาน
1.4 เร่งรัดการดาเนินงานของศูนย์รับคาขออนุญาตผ่านระบบการ
ให้ บริ การภาครัฐ แบบเบ็ดเสร็จ ทางอิเล็ กทรอนิกส์ (Biz Portal) ให้
สามารถให้ บ ริ ก ารได้ อ ย่ า งเต็ ม รู ป แบบ โดยร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งจั ด ท าโครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ รองรั บ การท าธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้สมบูรณ์ ดังนี้
1.4.1 เร่งรัดการพัฒนาระบบยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ (e Authentication) โดยใช้ฐานข้อมูลเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้ยืนยันตัวตนผู้ขอรับบริการต่าง ๆ
ของภาครัฐ และเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างกันได้ ทั้งนี้ สามารถเปิดให้
ภาคเอกชนผู้ให้บริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทาง
ดิจิทัลร่วมพัฒนาเพื่อเป็นทางเลือกร่วมด้วย
1.4.2 เร่งรัดหน่วยงานของรัฐให้สามารถบริหารราชการและบริการ
ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Service) ได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยเร่ง
จัดทาแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อให้ส่วนราชการใช้ในการบริการประชาชนและ
การติ ดต่ อประสานงานระหว่ างกั นได้ รวมทั้ งให้ การรั บส่ งเอกสารระหว่ าง
หน่ วยงานของรั ฐและประชาชนเป็ นไปในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e Document) รวมถึงการออกใบอนุ ญาตอิเล็ กทรอนิกส์ (e - License) ให้ เป็ น
มาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อลดการเดินทางมาติดต่อราชการของประชาชนใน
สภาวะวิกฤตด้วย
1. 4. 3 ก าหนดแนว ทางการรั บ ช าระเงิ น ผ่ า นทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment) เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนาไปใช้รับ
ค่า ธรรมเนี ย มหรื อ เงิ น อื่ น ใดจากประชาชนให้ เ ป็ น ไปในมาตรฐาน
เดียวกันและเพื่อให้การบริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e
– Service) สามารถดาเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบ
1.5 ดาเนินการยกระดับงานบริการประชาชนที่เป็นงานบริการจด
แจ้ ง เช่ น การแจ้ ง ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการทะเบี ย นราษฎรของ
สานักงานเขตพื้นที่ทั้งหมดให้เป็นระบบ e – Service ได้อย่างสมบูรณ์
ภายในปี พ.ศ. 2565 เพื่ อ เป็ น หน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น ต้ น แบบในการ
อ านวยความสะดวกแก่ ป ระชาชน และเพื่ อ ลดการเดิ น ทางของ
ประชาชนไปดาเนินการที่สานักงานเขตพื้นที่
สนับสนุนการดาเนินงานของกรุงเทพมหานคร
1.6 พัฒนาการให้บริการประชาชนที่มิใช่งานแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย เช่น งาน
รับแจ้งบันทึกประจาวันเพื่อเป็นหลักฐาน หรือการรับแจ้งเบาะแสการกระทา
ความผิดให้สามารถดาเนินการผ่านระบบ e – Service ได้

- สานักงาน ก.พ.ร.
- สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- สานักงาน ก.พ.ร.

- ส า นั ก ง า น พั ฒ น า รั ฐ บ า ล ดิ จิ ทั ล
(องค์การมหาชน) (สพร.)
- ส า นั ก ง า น พั ฒ น า ธุ ร ก ร ร ม ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
- มท. (กรมการปกครอง)
- สานักงาน ก.พ.ร.
- สพร.

- กระทรวงการคลัง (กค.)
(กรมบัญชีกลาง)

- กรุงเทพมหานคร

- สานักงาน ก.พ.ร./- สพร.
- ตช.
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2. มาตรการเพิ่มเติมอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของหน่วยงานของรัฐและลดผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคโควิด 19
2.1 เพิ่มบริการทางเลือกสาหรับการจัดส่งยาถึงบ้านผู้ป่วยต่อเนื่อง - สธ.
ซึ่งไม่จาเป็นต้องให้แพทย์ตรวจเพิ่มเติมก่อนรับยา โดยให้ใช้บริการส่ง - โรงพยาบาลของรัฐ
ทางไปรษณีย์หรือผ่านทางบริษัทขนส่งสินค้าแทนการรับยาด้วยตนเอง
และให้ผู้ ป่ว ยที่เลื อกใช้บ ริการเป็ น ผู้ออกค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ อาจ
พิจารณานาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotics) มาใช้ในการให้บริการทาง
การแพทย์เพื่อช่วยลดการสัมผัสระหว่างบุคลากรทางการแพทย์หรือ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อด้วย
2.2 เร่งรัดพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) โดยใช้เทคโนโลยี - สธ.
สนเทศและการสื่ อสารหรื ออุปกรณ์มัลติมีเดียมาใช้ควบคู่กับนวัตกรรมทาง
การแพทย์และระบบโทรคมนาคมเฉพาะทางรองรับระบบดูแลสุขภาพทางไกล เช่น
การใช้ซอฟต์แวร์ที่มีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยในการคัดกรองโรค
ระบบให้คาปรึกษาด้านสุขภาพทางไกล
2.3 เร่ ง รั ด พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนผ่ านช่ องทางอื่น ๆ - กระทรวงศึกษาธิการ
นอกเหนือจากการเรียนที่สถานศึกษา เช่น การเรียนการสอนผ่านทาง - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
โทรทัศน์ (Education Channel) การศึกษาผ่านทางออนไลน์ ควบคู่ วิจัย และนวัตกรรม
ไปกับการส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีในการสอน
ทางไกลเพื่อรองรับกรณีที่มีความจาเป็นต้องมีการปิดสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
3. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
3.1 เพิ่มช่องทางการเข้าสู่ระบบการประเมินอาการและการดูแล - สธ. (กรมควบคุมโรค)
ตนเองเบื้องต้น (Self – Screening Application) ในรูปแบบออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานหรือจัดทาเป็นแอปพลิเคชัน นอกเหนือจากช่อง
ทางผ่าน Line Application ในปัจ จุบั น โดยอาจจัดทาเป็นรายการ
ตรวจสอบ (Checklist) เพื่อให้ประชาชนใช้ในการประเมินความเสี่ยง
เบื้องต้น รวมทั้งควรพัฒนาระบบตอบกลับอัตโนมัติ (Chatbot) ซึ่ง
ปั จ จุ บั น ให้ บริการอยู่ แล้วผ่ านทาง Line Application เพื่อให้ ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์หรือแนะนา การดูแลตนเองของประชาชนได้มากขึ้น รวมถึงการนา
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotics) มาใช้ในการให้บริการข้อมูลเบื้องต้น ณ ท่าอากาศ
ยาน พื้นที่เสี่ยง หรือแหล่งชุมชน
3.2 นาระบบ SMS มาใช้ในแจ้งเตือนข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด 19 - กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และ
ให้แก่ผู้เดินทางเข้าประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่ม สังคม/- สานักงานคณะกรรมการกิจการ
เสี่ยง
กระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
3.3 ให้ปรับเปลี่ยนข้อความอัตโนมัติของสายด่วน 1111 ศูนย์บริการภาครัฐ - สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เพื่อประชาชน โดยกาหนดช่องทางลัดสาหรับเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด 19
เป็นลาดับแรก รวมทั้งเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด 19 ในหน้าหลัก
ของเว็บไซต์ http://www.1111.go.th
3.4 ในระยะต่อไปให้เร่งรัดพัฒนาระบบศูนย์กลางการเข้าถึงข้อมูล - สพร.
และบริ การภาครั ฐ ส าหรั บ ประชาชน (Citizen Portal) เพื่อ ใช้เป็ น

๑๔
ช่องทางหลั กในการสื่ อสารกับ ประชาชน โดยออกแบบให้ส ามารถ
ปรับเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจได้
เพื่ อ ให้ ม าตรการทั้ งหมดข้ า งต้น มี การนาไปปฏิ บั ติแ ละพั ฒ นาอย่ างต่ อเนื่ อ ง
เห็นควรดาเนินการ ดังนี้ (1) ให้สานักงาน ก.พ.ร. ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐทุกหน่วย
ดาเนิน การทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (business
continuity plan) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ให้เป็นปัจจุบัน โดย
นามาตรการที่กาหนดในข้อ 3.1 – 3.4 มาผนวกไว้ในแผนฯ รวมทั้งปรับปรุงแผนฯ ให้
สามารถรองรับกรณีเกิดโรคระบาดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานได้ ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยน
แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตนั้นให้มุ่งเน้นการนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
(e – Service) รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานและให้บริการประชาชนด้วย
(2) ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งจัดส่งแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตที่ปรับปรุงแล้ว
เสร็จให้สานักงาน ก.พ.ร. ภายในเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการพัฒนา
แนวทางการยกระดับประสิทธิภาพการบริการภาครัฐต่อไป
มติที่ประชุม

พัฒนาการจังหวัด

มติที่ประชุม

รับทราบ
๓.๓ วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)
(1) มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้และมาตรการชั่วคราว พักชาระหนี้ ฯ (สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
มาตรการลดดอกเบี้ ย เงิ นกู้ ค ณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
ได้ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตรา
ดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563เพื่อเป็นการแบ่งเบาและช่วยเหลือ
สมาชิกฯในการลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในครัวเรือน สมาชิกฯสมารถยืนภายในวันที่ 19
พฤษภาคม 2563 โดยลดดอกเบี้ ย จากร้ อ ยละ 3 ต่ อ ปี เป็ น ร้ อ ยละ 0.10 ต่ อ ปี
จากประกาศดัง กล่ าวมี ลู ก หนี้ ไ ด้ รับ ประโยชน์ คื อ 1. กรณีลู ก หนี้ รายใหม่ (ลู กหนี้ ห ลั ง
ประกาศ)และลูกหนี้ไม่ผิดนัด ต้องแสดงตนภายใน 60วัน นับแต่วันที่ผิดนัด 2. กรณีลูกหนี้
ผิดนัด (ลูกหนี้ก่อนประกาศ) ต้องแสดงตนภายใน 120วัน นับแต่วันประกาศ ปัจจุบัน มี
สมาชิกขอยื่นเข้าร่ว มมาตรการฯ 84 โครงการ คิดเป็นเงินต้น 7,499,906.16 บาท
ดอกเบี้ยตามสัญญา เป็นเงิน 186,630 บาท และดอกเบี้ยผิดนัด เป็นเงิน 9,147.39 บาท
มาตรการชั่ว คราว พั กช าระหนี้ ฯ คณะกรรมการบริ ห ารกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรี ได้
ประกาศมาตรการชั่ว คราว : พักช าระหนี้ให้ แก่ สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒ นาบทบาทสตรี
กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการแบ่งเบา
และช่วยเหลือสมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนา บทบาทสตรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ดังกล่ าว โดยพักชาระหนี้เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน ให้ กับสมาชิก ลูกหนี้กองทุนพัฒ นา
บทบาทสตรีที่มีหนี้หรือ หนี้ค้างชาระที่ถึงกาหนดชาระในห้วงตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ สามารถแจ้งความประสงค์ขอพักชาระหนี้ พร้อมยื่นเอกสารได้
ตั้ ง แต่ บั ด นี้ ไ ปจนถึ ง 29 พฤษภาคม 2563 ที่ ส านั ก งานเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการ
กลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ
รับทราบ

๑๕
ประธาน

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

นายแพทย์ สสจ.

มติที่ประชุม

๓.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) สรุปมติคณะรัฐมนตรีประจาเดือนเมษายน 2563 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(2) ดัช นี ราคาผู้ บริโ ภคจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนมีนาคม 2563 (ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(3) สรุปสภาวะการค้าชายแดนไทยกับ สปป.ลาว ด้านจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือน
มีนาคม 2563 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(4) การป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนช่ ว งเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2563
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
(5) จุลสารสานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 4/2563 (สานักงานคลัง
จังหวัดมุกดาหาร)
(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) ผลการดาเนินการบริหารจัดการการทางานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562-2563
ของแรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 (สานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
(1) สถานการณ์ มาตรการและการเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคปอด
อั ก เสบจากเชื้ อ ไวรั ส โคโรนาสายพั น ธุ์ ใ หม่ 2019 จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร (ส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
สถานการณ์ ผู้ ติ ด เชื้ อ มี ผู้ ติ ด เชื้ อ ทั่ ว โลก จ านวน 2,992,841 ราย เสี ย ชี วิ ต
206,894 ราย รักษาหาย877,254 ราย (ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓) ประเทศไทย พบ
ผู้ติดเชื้อ จานวน ๒,๙๒๒ ราย เสียชีวิต ๕๑ ราย รักษาหาย 2,594 ราย อยู่โรงพยาบาล
จานวน 277 ราย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 หรือโรคโควิท 19 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ลงในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๒
เมษายน ๒๕๖๓ จานวน ๕ ประเทศ ดังนี้ (2) มาเลเซีย (๒) ราชอาณาจักรฺกัมพูชา (๓)
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (๔) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (๕)สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพพม่า จังหวัดมุกดาหาร พบผู้เข้าเกณฑ์สอบสวน ๒๐๓ ราย มีผู้ติดเชื้อ จานวน ๔
ราย รักษาหายทั้ง ๔ ราย จานวนผู้เดินทางเข้ามาจังหวัดมุกดาหาร ที่มาจากประเทศเขต
ติดโรคอันตราย ต้องเฝ้าระวัง จานวน ๕๐ ราย เฝ้าระวังครบ ๑๔ วัน จานวน 46 ราย
คงเหลือเฝ้าระวัง ๔ ราย จานวนผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาดต่อเนื่อง และอื่นๆ
ต้องเฝ้าระวัง จานวน ๘๕ ราย เฝ้าระวังครบ ๑๔ วัน จานวน 77 ราย คงเหลือเฝ้าระวัง
8 ราย จานวนผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด จานวน 6,103 ราย
เฝ้าระวังครบ ๑๔ วัน จานวน 5,768 ราย คงเหลือเฝ้าระวัง 335 ราย
เห็นชอบ

๑๖
แทน สถิติฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

(2) การอบรมแอดมินเว็บไซต์มุกดาหารไม่ทิ้งกัน (สานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร)
ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ขอให้ส่วนราชการ หน่วยงาน และอาเภอ
ทุ ก อ าเภอมอบหมายเจ้ า หน้ า ที่ ที่ จ ะเข้ า อบรมโดยสามารถแจ้ ง ชื่ อ หน่ ว ยงานในเพจ
มุกดาหารไม่ทิ้งกัน
เห็นชอบ
เรื่องอื่นๆ
5.1 ปฏิทินงานสาคัญ ประจาเดือนพฤษภาคม 2563
- ไม่มี

มติที่ประชุม

5.2 กาหนดการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด
มุกดาหาร ครั้ งที่ 5/๒๕63 วัน พฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา ๐8.3๐ น.
ณ ห้องประชุมแก่งกะเบาชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
กาหนดการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด
มุ ก ดาห าร ครั้ ง ที่ 5/๒๕63 วั นพฤหั สบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา ๐8.3๐ น.
ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร และผ่านระบบ VCS กับอาเภอ
ทุกอาเภอ
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 12.00 น.

ประธาน

ลงชื่อ
(นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จดรายงานการประชุม

ลงชื่อ
(นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร)
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

