รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร

ครั้งที่ 5/2563
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น.
ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายชยันต์ ศิริมาศ
2. นายสุวิทย์ จันทร์หวร
3. นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ
4. นายสันธาน สร้อยสาโรง
5. นายบุญเรือง เมฆฉิม
6. นายเอกราช มณีกรรณ์
7. นายธีระศักดิ์ พลอยเพชร
8. นางสาวนิติยา ธารานุกูล
9. นายพินิจ นิติวิทยาเทพ
9. นายสมาน พั่วโพธิ์
10. นายนิพนธ์ วรกรรณ
11. นายว่าศักดิ์ เจิมจิระ
12. นายปรเมศวร์ ยศปัญญา
13. นายชานาญ ศรีพารา
14. นายพรชัย พุดซ้อน
15. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
16. นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์
17. นายสมศักดิ์ บุญจันทร์
18. นายชัชวาลย์ ทองชน
19. นายปิติณัช นิธิศธานี
20. นายขจรศักดิ์ คาปาน
21. นางสาวบุญเตรียม คาถา
22. นางศรัญญา ศรพรม
23. นายสุรชัย แสนสุข
24. นายชิตชานน์ ตรีน้อยวา
25. นางรตี วัลลิสุต
26. พ.อ.อ.สุพจน์ สมพงษ์
27. นางสาวจีระภา บุญรัตน์
28. นายจรัส ครชาตรี
29. นางนุชาดา สายโกสัย
30. นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์
31. นายแพทย์บัญชา ผลานุวงษ์
32. นายปิยพงศ์ นาโสก
33. นางสาวรวีวรรณ แสนสวาสดิ์
34. นายบุญฤทธิ์ แผ้วสูงเนิน
35. นายปรีชา เจริญทรง

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
นายอาเภอคาชะอี
นายอาเภอดอนตาล
นายอาเภอหว้านใหญ่
นายอาเภอดงหลวง
นายอาเภอหนองสูง
แทน นายอาเภอนิคมคาสร้อย
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
แทน โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
แทน ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
คลังจังหวัดมุกดาหาร

๒
36. นางสาวกัญญา ไชยพิบูล
37. ว่าที่ ร.ต.จักรี ศิรินุสรณ์
38. นางสาวดารณี กฤษณจันทร์
39. นายชุมพล อรุณเดชาวัฒน์
40. นายสมบูรณ์ พุทธชาด
41. นายวิรัตน์ ศรีมงคล
42. นายชิรศักดิ์...
43. นายสมพงษ์ แสนสวาท
44. พล.ต.ต.อรรคพงศ์ พิมลศิริ
45. ร.ต.ท.ไพรรัตน์ สีไม้
10. พ.ต.ท.ธีรวัฒน์ ทิพย์ธนาวิวัฒ
11. นายชนะ ส่งเจริญ
12. นายวิบูลย์ บุตตะพรม
13. นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
14. นายวันชัย ประยงค์หอม
15. นายณัฐพล แป้นนอก
16. นางพิมพ์ประไพ พูลทรัพย์
17. นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม
18. นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย
19. นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์
20. นายเฉลิมพล เพ็ชรรัตน์
21. นางดวงแก้ว แสนบุบผา
22. นายนรินทร์ คงพันธ์
23. นางสาวบุษบง ภูกองชัย
24. นายอมรวิทย์ อ่อนจันทร์อม
25. นายมณเฑียร เหลืองเดชานุรักษ์
26. นายวีระชาย ทองโพธิ์
27. นายวศิน ศุภพิสุทธิ์
28. นายชรินทร์ วงษ์คา
29. นายภัทร ภัทรกุลบดินทร์
30. นางสาวสร้อย สกุลเด็น
31. นายปัญญา มุ่งดี
32. นายทศพล สุวรรณไตรย์
33. นางยุพา ...
34. นางสาวณิราวรรณ ปัจสุทธิ์
35. นายวิโรจน์ ต๊ะต้องใจ
36. นางมณีวรรณ ด้วงชล
37. นางสาวรุจาภา วีสเพ็ญ
38. นายเฉลิมชัย รุจิวรารัตน์
39. นางสาวเสาวนีย์ บุพบุญ
40. พันเอกสหชัจจ์ จิรโชติรังสรรค์

ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
แทน นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
แทน ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 234
แทน ผกก.ตม. จว.มุกดาหาร
แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
แทน ไปรษณีย์มุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยฯ
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
แทน ผู้อานวยการสานักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร

๓
41. นางจันทิภา ปัทมเสวี
42. พ.อ.สิทธิศักดิ์ สิทธิกุล
43. พ.อ.พรเทพ ชิ้นสุวรรณ
44. นางวิภา แพงแก้ว
45. นางทองอินทร์ อันอาน
46. นายสุรพร ผิวงาม
47. นายกานต์ สุวรรณพันธ์
48. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์
49. นางลัษมา ธารีเกษ
50. นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล
51. นางสาววัลย์ลิกา สรรเสริญชูโชติ
52. นางสาวสุทาวรรณ แก้วใส
53. นายแข่งขัน สีตะธาณี
54. นายสุรเดช อัครราช
55. นายประนม รัชอินทร์
56. นางเลขา บุตรดีวงศ์
57. นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์
58. นายสมศักดิ๋ ศรีบุญเรือง
59. นางธงชัย โสดา
60. นางบุญญสรณ์ บุญโสม
61. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร
62. ว่าที่ ร.ต.ล้า ปลูกเพชร์
63. นางวาโย ตึกประโคน
64. นายธีระ ใจเพชร
65. นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง
66. นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์

พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสถานีเรือมุกดาหาร
รอง ผอ.รมน.จว.มห.
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร
แทน รองประธาน ก.ธ.จ. มุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์ด่านป่าไม้มุกดาหาร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
2. ผู้จัดการสานักงานจัดการน้าเสียสาขามุกดาหาร
3. หัวหน้าภาคบริการโลหิตที่ 7 อุบลราชธานี
4. ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
5. หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 10.2
6. รอง.ผอ.รมน.จว.มห. (ท.)
7. ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
8. หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
9. หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
10. ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร
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11. ผู้อานวยการอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
12. ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
13. ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
14. นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
15. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
16. ผบ.นพค.24
17. หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
18. ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
19. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยงจังหวัดมุกดาหาร
20. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา

เวลา 08.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานการประชุมกล่าว
เปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระดับจังหวัดเชิงบูรณาการ

ประธาน
ประเด็น
รายละเอียด
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปี (พ.ศ. 2561 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
2580)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
2. เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม
3. เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ
4. เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) มี 6 ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสร้างความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนปฏิรูปประเทศ (1) ด้านการเมือง
11 ด้าน
(2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
(3) ด้านกฎหมาย
(4) ด้านกระบวนการยุติธรรม
(5) ด้านเศรษฐกิจ
(6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(7) ด้านสาธารณสุข
(8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
(9) ด้านสังคม

๕
ประเด็น

รายละเอียด

(10) ด้านพลังงาน
(11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
แผนแม่บทภายใต้
(1) แผนแม่บทประเด็นความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ชาติ 23 (2) แผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศ
แผน
(3) แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการเกษตร
(4) แผนแม่บทประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
(5) แผนแม่บทประเด็นการท่องเที่ยว
(6) แผ่นแม่บทประเด็นการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
(7) แผนแม่บทประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
(8) แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นที่ฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาด
กลาง
และขนาดย่อม
(9) แผนแม่บทประเด็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(10) แผนแม่บทประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(11) แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
(12) แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
(13) แผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
(14) แผนแม่บทประเด็นศักยภาพการกีฬา
(15) แผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้างพลังทางสังคม
(16) แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
(17) แผนแม่บทประเด็นการสร้างหลักประกันทางสังคม
(18) แผนแม่บทประเด็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
(19) แผนแม่บทประเด็นการบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
(20) แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
(21) แผนแม่บทประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(22) แผนแม่บทประเด็นการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
(23) แผนแม่บทประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์
และสังคมแห่งชาติ (1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ฉบับที่ 12
(2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(พ.ศ. 2561 –
(3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
2565)
(4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
(6) การบริหารจัดการในภาครัฐ ป้องกันการทุจริยประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ทิศทางการพัฒนาภา มุ่งเน้นพัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง”
คะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์
ในช่วงแผนพัฒนา (1) เพื่อแก้ไขปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้าและดินให้เอื้อต่อการประกอบอาชีพ การดารงชีพ และ
เศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจของภาค
แห่งชาติฉบับที่ 12 (2) เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง พึ่งพา
ครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได้

๖
ประเด็น
(พ.ศ. 2561 –
2565)

รายละเอียด
(3) เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนให้
การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ากว่าระดับประเทศ
(4) เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(5) เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง และมี
บทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กรอบการขับเคลื่อน จังหวัดมุกดาหารได้กาหนดกรอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่ ร ดังนี้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 วิสัยทัศน์ : “เมืองการค้าทันสมัย เกษตรคุณภาพสูง ท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงอาเซียน”
ปี ของจังหวัด
เป้าประสงค์ในการพัฒนา จานวน 3 ด้าน ได้แก่
มุกดาหาร
1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
2. การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง
3. การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มมูลค่าในภาคเกษตร และสนับสนุนภาคการค้า
ชายแดน อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวด้วย Smart Economy City / Smart Mobility City
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างชุมชนให้น่าอยู่ มีความมั่นคง และเป็นธรรมสู่
Smart Living City/ Smart People City
3. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และป้องกันภัยธรรมชาติภายใต้ Smart
Environment City / Smart Energy City
โดยจังหวัดมุกดาหารได้กาหนดประเด็นการพัฒนา ออกเป็น 6 ด้าน
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน
เพือ่ เชื่อมโยงอาเซียน
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การพัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาที่ 6 : การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน
ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning)
(1) ด้านเกษตร: เกษตรมูลค่าสูง - โคเนื้อหนองสูง และข้าวอินทรีย์
(2) ด้านท่องเที่ยว: ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม – ท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน้าโขง
(3) ด้านการค้าการลงทุน: การค้าชายแดน การลงทุน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(4) ด้านอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมการเกษตร
ตัวชี้วัดของจังหวัดในภาพรวม
(1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี
(2) จานวนพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1
(3) สัดส่วนคนจนลดลง ร้อยละ 2
ตัวชี้วัดตาม
สานักงาน ก.พ.ร. ได้ให้ความเห็นชอบรายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน
มาตรการปรับปรุง และน้าหนัก ของตัวชี้วัดจังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
ประสิทธิภาพในการ (1) รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น น้าหนักร้อยละ 25
ปฏิบัติราชการ
(2) มูลค่าการค้าชายแดน น้าหนักร้อยละ 25

๗
ประเด็น
รายละเอียด
ประจาปีงบประมาณ (3) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน น้าหนัก
พ.ศ. 2563
ร้อยละ 25
(4) จานวนพื้นที่ป่าไม้ สารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม น้าหนักร้อยละ 15
(5) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด น้าหนักร้อยละ 10
ตัว ชี้วั ด การประเมิ น สานักงาน ก.พ.ร. ได้กาหนดกรอบการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
ผู้ บ ริ ห า ร อ ง ค์ ก า ร 2563 ดังนี้
ประจาปีงบประมาณ (1) การลดพลังงาน
พ.ศ. 2563
(2) มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
(3) การกากับดูแลการทุจริต
(4) ภาวะผู้นา
(5) ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์การ
(6) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ
(7) การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ
(8) การเสริมสร้างขวัญกาลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา
(9) การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน(Integration)
(10) การชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี)
ข้อสั่งการ ให้เน้นการบริหารจัดการเชิงพื้นที่โดยหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน
จังหวัดเพื่อร่วมกาหนดแผนงาน โครงการที่เหมาะสมและต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
มติที่ประชุม
ประธาน

มติที่ประชุม

รับทราบ
1.2 การแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของส่วนราชการ
ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในจังหวัดมุกดาหารได้ดาเนินการ
ช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
อาทิเช่น การมอบเงินบริจาค มอบหน้ากากผ้า หน้ากาอนามัย สบู่เหลว เจลล้างมือ น้าดื่ม
เครื่องดื่มชูกาลัง และแอลกฮอล์ ฯลฯ จัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
รับเรื่องอุทธรณ์เยียวยา (หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ) จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลผู้ขอทบทวนสิ ทธิ์
มาตรการเยีย วยา (สนง.คลังจังหวัด) ยกเว้ นการเรียกเก็บค่าเช่า เลื่ อนการช าระค่าเช่า
(สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร) ผ่อนผันการชาระหนี้กู้ยืม (สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด) โครงการ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับกระทบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
ปีก/มาตรการเยียวยาเกษตรกรทางด้านปศุสัตว์ (สนง.ปศุสัตว์จังหวัด) ให้การช่วยเหลือเงิน
สงเคราะห์ (สนง.พมจ.)
ข้อสั่งการ ให้ ส่วนราชการ หน่วยงาน ดาเนินการแจ้งบุคลากรดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
“ไทยชนะ” และดาเนินการเช็คอิน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคฯ และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด ได้แก่ หลีกเลี่ยงการ
เดินทาง เว้นระยะห่างทางสังคม การสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยสบู่อยู่เสมอ ตลอดจนการ
หลีกเลี่ยงสถานที่ที่แออัดหรือการชุมนุมของผู้คนจานวนมาก ทั้งนี้ มอบหมายสานักงานสถิติจังหวัด
มุกดาหารในการดาเนินการสรุ ปรวบรวมรายงานข้ อมู ลดังกล่ าวเพื่ อเสนอผู้ ว่าราชการจังหวั ด
ตลอดจนพัฒนาโปรแกรมการประชุมทางไกล
รับทราบ

๘
1.3 การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
(1) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 3 คน

ประธาน

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 นายภัทร ภัทรกุลบดินทร์
2
2

ตาแหน่งเดิม
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด
เพชรบูรณ์
พ.ต.อ.พรรณศักดิ์ วรวิบูลย์สวัสดิ์ ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร ปฏิบัติราชการ
ที่ ศปก.สตม.(สวนพลู กทม.)
นายสมพงษ์ แสนสวาท
นั ก วิ ช าการอบรมและฝึ ก วิ ช าชี พ
ช านาญการพิ เ ศษ กลุ่ ม งานพั ฒ นา
พฤตินิสัย ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนเขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี

ตาแหน่งใหม่
ผู้ อ านวยการส านั ก งาน กศน.
จังหวัดมุกดาหาร
ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
ผู้ อ านวยการสถานพิ นิ จและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวั ด
มุกดาหาร

(2) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายไปดารงตาแหน่งจังหวัดอื่น จานวน 3 คน
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่
1 นายถาวร พลีดี
ผู้ อ านวยการส านั ก งาน กศน.จั ง หวั ด ผู้ อ านวยการส านั ก งาน กศน.
มุกดาหาร
จังหวัดขอนแก่น
2 พ.ต.อ.นพดล รักชาติ
ผกก.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร ผกก.ฝ่ายเทคโน บก.ตม.4
3 นายชัชวาล ราชขันธ์
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก ผู้อานวยการสถานพินิจและ
และเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร
คุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดกาฬสินธุ์
มติที่ประชุม
รับทราบ

มติที่ประชุม

๑.4 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2563
รายงานการประชุ ม มี จ านวน 16 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 4/2563 เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2563

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.

หน.สนจ.

๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) การเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
(สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และ
ฟื้น ฟูเศรษฐกิจ และสั งคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา
2019 พ.ศ. 2563 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 และมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กาหนดแผนงาน/โครงการในบัญชีแนบ
ท้าย พรก. ดั งนี้ (1) แผนงานหรื อโครงการที่ มีวั ตถุ ประสงค์ ทางการแพทย์และสาธารณสุ ข

๙
เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ 1)
(2) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับ เกษตรกร และ
ผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(แผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ 2) (3) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงาน/
โครงการ กลุ่มที่ 3) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (1) แผนงานหรือโครงการ
ลงทุนและกิจกรรมพัฒนาที่สามารถ พลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เมศักยภาพ และยกระดับ
การค้า การผลิ ต และการบริ การในสาขาเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ โดยครอบคลุ มภาค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุนท่องเที่ยวและบริการ (2) แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริม
ตลาดสาหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการ
อื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหารปัจจัยการผลิตและสิ่งอานวยความสะดวกที่
จาเป็นสาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด
พร้ อมทั้ งยกระดั บมาตรฐานคุ ณภาพและมู ลค่ าเพิ่ มของสิ นค้ าและผลิ ตภั ณฑ์ ท้ องถิ่ นชุ มชน
(3) แผนงานหรื อโครงการเพื่อส่ งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัว เรือนและเอกชน
รวมถึงการลงทุนต่างๆ ของภาคเอกชน เพื่อให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่
ระดับ ปกติโ ดยเร็ว (4) แผนงานพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานผ่านการดาเนินโครงการหรือ
กิจ กรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิ จ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุน
กระบวนการผลิตเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป แนวทางการดาเนินการ การใช้จ่าย
เงิ น กู้ ภ ายใต้ พ ระราชก าหนดมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง นี้ (1) ขั บ เคลื่ อ นการฟื้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ
ภายในประเทศบนหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว ม
(2) สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้สามารถรองรับผลกระทบ
จากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 และความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลก (3) ปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจของประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาการส่งออกและนักท่องเที่ยวต่างประเทศในเชิงปริมาณ
ไปสู่การผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ (4) สร้างระบบการ
เรี ย นรู้ ส าหรั บ ประชาชนในการพั ฒ นา/ปรั บเปลี่ ย นทั กษะให้ ส อดรั บกั บ ความต้ องการ
ของตลาดแรงงานในอนาคต หลักเกณฑ์การเสนอโครงการต้องมีลักษณะ ดังนี้ (1) เป็นโครงการ
ที่มีความสอดคล้องกับกรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (2) กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป เกษตรกร/สถาบันเกษตร (สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร) ชุมชน/วิสาหกิจ
ชุมชน ผู้ประกอบการ นิสิตนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการเรียนผู้ที่จบการศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทั้งผู้ว่างงาน (3) เป็นโครงการที่มีชัดเจน อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการดาเนินโครงการ หรือสร้าง
โอกาสในการประกอบธุ รกิ จที่ ตอบสนองต่ อการเปลี่ ยนแปลงที่ จ ะน าไปสู่ ความปกติ ใหม่
(New Normal) หรือการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดรายจ่าย
ให้ กั บกลุ่ มเป้ าหมายที่ ได้ รั บประโยชน์ โดยตรงจากการด าเนิ นโครงการ เป็ นโครงการที่ มี

๑๐

มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

รายการ
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม

รายการ
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม
มติที่ประชุม

วัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการดาเนินงานให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ รับประโยชน์โดยตรงจากการ
ดาเนินโครงการเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการจ้างหรือรักษาระดับการจ้างงานให้กับ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการดาเนินโครงการ (4) การดาเนินโครงการต้องยึด
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และมีการรายงานผลการดาเนินงานที่เปิดเผย
ต่อสาธารณะอย่ างต่อเนื่อง (5) เป็นโครงการที่สามารถดาเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 30
กันยายน 2564 ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ข้อสั่งการ ให้ส่วนราชการ หน่วยงานวิเคราะห์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่และเสนอ
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการเสนอของบประมาณ
โดยโครงการที่เสนอสามารถนาไปปฏิบัติได้และประชาชนสามารถต่อยอดโครงการได้อย่างยั่งยืน
ให้เสนอโครงการต่อที่ประชุม กบจ. ต่อไป
รับทราบ
(2) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เบิกจ่าย
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
% เป้าหมาย สูง/ต่า ลาดับ
(พ.ค. 63) (+/-) เบิกจ่าย
ก่อหนี้
งบประมาณ
เบิกจ่าย ร้อยละ
(PO+เบิกจ่าย)
38
1,152.903 863.063 850.363 73.76 72.67
1.09
1,607.944 838.434 267.347 16.63 56.67 -40.04 33
2,760.847 1,701.497 1,117.711 40.48 69.33 -28.85 49
2. หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนงบจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
% เป้าหมาย สูง/ต่า ลาดับ
(พ.ค. 63) (+/-) เบิกจ่าย
ก่อหนี้
งบประมาณ
เบิกจ่าย ร้อยละ
(PO+เบิกจ่าย)
23.062
3.765
3.528 15.30 72.67 -57.37
35
158.382
79.210
1.135 0.72
56.67 -55.95
44
181.444
82.975
4.663 2.57
69.33 -66.76
62
รับทราบ
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ขนส่งจังหวัด

3.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
(1) การดาเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร
ของคนสั ญ ชาติ ไ ทยจากสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาวเข้ า มายั ง จั ง หวั ด
มุกดาหาร (สานักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร)
รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงคมนาคม(ท่ านศั กดิ์ สยาม ชิ ดชอบ) ได้ มอบนโยบายการ
ดาเนินการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแก่ผู้บริหารในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กรมการ
ขนส่งทางบก เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 กาหนดให้กรมการขนส่งทางบก เริ่มดาเนินการตั้งจุด
ตรวจทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ให้กรมการขนส่งทางบกกาหนดจุดพักรถ
โดยสารสาธารณะทุกระยะ 90 กิโลเมตร เพื่อตรวจสอบมาตรฐานผู้ขับขี่และตรวจสภาพรถให้อยู่ใน
มาตรฐานความปลอดภัย โดยมีการ ตั้งจุดตรวจที่บริเวณสถานีบริการน้ามัน ปตท. หรือสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารของแต่ละจังหวัด การปฏิบัติงานแต่ละผลัดต้องมีผู้ตรวจการประจาการอย่างน้อย 1 คน
รายการตรวจสอบความปลอดภัยประกอบด้วย (1) การตรวจสอบความพร้อมพนักงานขับรถโดยสาร
สาธารณะ ได้แก่ใบอนุญาตขับรถ การรูดบัตรแสดงตัวตน ใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกาหนด
ชั่วโมงการทางานเกินกฎหมายกาหนด ตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจ (2) การตรวจความพร้อมของ
รถโดยสารสาธารณะ ได้แก่ สภาพยาง/ล้อ ระบบไฟฟ้า กระจกแตกร้าวจนอาจเป็นอันตรายขณะขับ
ค้อนทุบกระจก/ถังดับเพลิง การเชื่อมต่อระบบ GPS Tracking ผลการดาเนินงาน จัดส่งรายงานผล
การปฏิบัติงานเป็นประจาทุกวันภายในเวลา 06.00 น. ของวันถัดไปผ่านระบบรายงานตาม Web
Application : tpms.dlt.go.th เพื่อรายงานผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก และกระทรวงคมนาคม
ข้อสั่งการ จากการหารือกับกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ได้ข้อสรุปในการผ่อนผัน
ให้ผู้ป่วยที่จาเป็นต้องเดินทางเข้ามารักษาตัว และบุคลากรที่มีเอกสิทธิ์ทางการทูตสามารถ
เดิ น ทางเข้ า – ออก ระหว่ า งแขวงสะหวั น นะเขต และจั ง หวั ด มุ ก ดาหารได้ ทั้ ง นี้
ต้องดาเนิ นการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้ส โคโรนา 2019
อย่างเคร่งครัด
รับทราบ
(2) การด าเนิ น โครงการตรวจเข้มข้น รถโดยสารสาธารณะ Checking Point
เพื่ อ การเดิ น ทางด้ ว ยรถโดยสารสาธารณะอย่ า งปลอดภั ย (สานั กงานขนส่ง จั งหวั ด
มุกดาหาร)
สานักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหารได้จัดทาโครงการส่งคนไทยผ่านจุดผ่านแดน
ถาวร สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่ งที่ 2 กลั บภูมิล าเนา ตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 สานักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นการ
ควบคุมและเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันยับยั้ง
และลดการแพร่ระบาดให้กับประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนป้องกันมิให้เกิดการแพร่ร ะบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปยังพื้นที่อื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรการและแนวทางของ
กระทรวงสาธารณสุขและแนวทางของคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ กรณีโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดมุกดาหาร อย่างมีประสิทธิภาพตามระยะเวลา
ที่กาหนด จานวน 14 วันและเมื่อครบกาหนดเวลาจะดาเนินการจัดส่งกลุ่มบุคคลดังกล่าว
กลับภูมิลาเนาในจังหวัดของแต่ละบุคคลตามความเหมาะสม ซึ่งสานักงานขนส่งจังหวัดมุกดา
หารได้รับมอบหมายให้ดาเนินการในการจัดหายานพาหนะเพื่อส่งผู้เดินทางไปยังสถานที่กักตัว
ของจังหวัด หากกักตัวครบกาหนดเวลาแล้วจะจัดหายานพาหนะไปส่งยังภูมิลาเนาต่อไป ผล
การดาเนินงาน ประสานข้อมูล แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรถ เวลา และจานวนผู้โดยสารที่จะเดินทาง
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มายังจังหวัดมุกดาหาร และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายปกครองจังหวัดมุ กดาหาร โดยแจ้ง
ผ่านกลุ่มไลน์ติดตามรถเฉพาะกิจมุก และติดตามการเดินรถตั้งแต่จุดต้นทางมายังจุดปลายทาง
โดยผ่ านศูน ย์ บ ริ ห ารจัดการเดินรถด้ว ยระบบ GPS จนสิ้ นสุ ดปลายทาง โดยสรุปได้มีการ
ดาเนินการจัดส่งคนไทยกลับภูมิลาเนาในระหว่างวันที่ 3 -21 พฤษภาคม 2563 จานวน 15
คน (9 จังหวัด)
ข้ อ สั่ ง การ ให้ ข นส่ ง จั ง หวั ด ศึ ก ษาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ แนวทางการเดิ น ทางข้ า มจั ง หวั ด
การให้บริการของรถโดยสารสารธารณะ พิจารณาแนวทางในการดาเนินการดังกล่าว ศึกษา
ผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากการเดิ น ทางข้ า มจั ง หวั ด รวมถึ งการเคลื่ อนย้ายแรงงานต่ างด้ าว
ที่ลักลอบเข้าเมืองทางช่องทางธรรมชาติ
รับทราบ
๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)
(1) การช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จังหวัดมุกดาหาร
ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร คราวที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ - ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๖๓ คราวที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓โดยให้
ข้อกาหนด ประกาศ และคาสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลบังคับ
ใช้ต่อไปจนกว่าจะกาหนดเป็นอย่างอื่น ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป การออก
คาสั่ง และประกาศของจังหวัดมุกดาหาร๒.๑ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดออกตามความใน
มาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่
๖ และ ๗) ลงวันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓ (การผ่อนคลายให้ดาเนินกิจการ/กิจกรรมบางอย่างได้
ระยะที่ ๒) (๑) คาสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ ๒๒๕๖/๒๕๖๓ ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของ
โรคติดต่ออันตรายเป็นการชั่วคราว (๒) ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง
ป้องกัน และควบคุมโรค ฯ (ฉบับที่ ๑๘) เพื่อกาหนดมาตรการป้องกันโรค และคาแนะนา
ตามที่ทางราชการกาหนดให้กิจการที่ได้รับการผ่อนคลายปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด โดยให้
ประกาศ ฉบับที่ ๑๔ การผ่อนคลายระยะที่ ๑ ยังคงมีผลบังคับใช้ได้ต่อไป ในส่วนที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับประกาศนี้ ๒.๒ ประกาศจังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ ๑๗) กาหนดมาตรการเกี่ยวกับแนว
ทางการดาเนินการคัดกรองเฝ้าระวังบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัด พร้อมแนบท้าย
รายชื่อกลุ่มจังหวัดเสี่ยง๒.๓ ประกาศจังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ ๑๙) กาหนดมาตรการสาหรับ
พนักงานขับรถสินค้าและคนประจารถสินค้าในการนาเข้า – ส่งออก สินค้าตามกฎหมายทั้งนี้
ท่านสามารถดาวน์โหลดคาสั่งและประกาศทั้งหมดของจังหวัดได้ในเว็บไซต์มุกดาหารไม่ทิ้ง
กัน.com การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในแต่ละระดับจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการ
ควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.มุกดาหาร) และแจ้งให้อาเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
เทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในแต่ละระดับ (ศปก.อ./ ศปก.ต./
ศปก.อบจ./ ศปก.ทม.) ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานรับผิดชอบกากับ ดูแล ตามมาตรการป้องกัน
โรคตามที่ทางราชการกาหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 และได้สั่งการ
ให้ดาเนินการ ดังนี้ ๓.๑ จัดประชุมคณะทางานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในแต่ละระดับ
เพื่อประเมินกิจการ/ กิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลายทุกสัปดาห์อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
๓.๒ จัดชุดปฏิบั ติการเคลื่ อนที่ออกตรวจกิจการ/ กิจกรรมที่ได้รับการผ่ อนคลาย ฯ ตาม
แนวทางปฏิบัติของประกาศจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยเคร่งครัดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้

๑๓
หากพบสถานที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ให้แจ้งให้สถานที่นั้นแก้ไขปรับปรุง หรืองด
ให้บริการเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะแก้ไขปรับปรุง หรือมีมาตรการที่เป็นไปตามคาแนะนาจึง
จะเปิดให้บริการได้๓.๓ ให้ ศปก.แต่ละระดับ ออกตรวจกาชับ แนะนาและสร้างการรับรู้ให้
ผู้ป ระกอบการ ผู้ใช้บ ริการ และประชาชนทั่ว ไป ได้ส ร้างสุขนิสั ยตามความปกติแบบใหม่
(New Normal) ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า, การหมั่นล้างมือบ่อย ๆ,
การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing), การควบคุมจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้
แออัด และการลดเวลาในการทากิจกรรมให้ สั้ นลงเท่าที่จาเป็น ๓.๔ ศปก.จ.มุกดาหาร มี
นโยบายในการส่งเสริมให้ตลาดราตรีเป็นตลาดต้นแบบที่มีมาตรฐาน ภายใต้ม าตรการเฝ้า
ระวังและป้ องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด -19) จึงร่ว มกับ ศปก.ทม.เมือง
มุกดาหาร จัดพื้นที่ตลาดราตรี ในการจัดประเภทสินค้าเบ็ดเตล็ดและร้านจาหน่ายอาหาร
เครื่องดื่ม ให้ถูกสุขอนามัย เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่
ทางราชการกาหนด ซึ่งได้รับความมืออย่างดีกับผู้ประกอบการในตลาด และผู้เข้ามาใช้บริการ
การเตรียมการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่จะเดินทางกลับเข้ามาทางานในราชอาณาจักร
๔.๑ จังหวัดได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่างข้อเสนอในขั้นตอนการดาเนินการในการ
สารวจความต้องการแรงงาน เพื่อรับสมัครแรงงานต่างชาติตามสาขาอาชีพที่นายจ้างไทย
ต้องการ และ/หรือต้องแสดงใบรับรองแพทย์ และกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่า
รักษาพยาบาลโดยมีวงเงินคุ้มครองตามที่กาหนด พร้อมยินยอมเข้ารับการกักตันในสถานที่ที่
กาหนด ๑๔ วัน (โดยมีด่านควบคุมโรค ฯ/ ด่านศุลกากร/ หน่วยบูรณาการด้านความมั่นคง/
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด และศูนย์บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ร่วมบริหารจัดการจัดทา
ข้อมูลและควบคุมการปฏิบัติ และดาเนินการตามขั้นตอนในส่วนที่เกี่ยวข้อง) ๔.๒ กาหนด
มาตรการเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบของแรงงานต่างด้าวตาม
แนวชายแดน โดยด่านคัดกรองให้ตรวจการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวด้วย และ
ดาเนินการกับผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย/ ผู้นาพา/ผู้อานวยความสะดวก ผู้ให้ที่พัก
พิงแรงงานต่างด้าวโดยเด็ดขาดการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการโควิด - 19๖.๑
จังหวัดได้สารวจผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) ผ่านระบบ Thai QM โดยมีกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนดาเนินการ
สารวจข้อมูลในพื้นที่ มีจานวนผู้ได้รับผลกระทบ จานวน ๒๐,๕๗๙ รายทั้งนี้ ส่วนราชการ
สามารถประสานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว จากที่ทาการปกครองจังหวัด และที่ทาการ
ปกครองอาเภอ ทุกอาเภอ เพื่อเป็นฐานข้อมูลพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชผู้ได้รับ
ผลกระทบ ฯ ตามอานาจหน้าที่ ให้เกิดความทั่วถึง ครอบคลุมไม่ซ้าซ้อน และมีประสิทธิภาพ
๖.๒ การจัดหาถุงยังชีพเพื่อนาไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ ครั้งที่
๑ จานวน ๑,๒๓๙ ถุง โดยใช้เงินทดรองราชการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินใน
ด้านการดารงชีพโดยช่ว ยเหลื อเป็นสิ่ งของ (ถุงยังชีพ) ส าหรับผู้ ที่ต้องกักกันตัว เองที่บ้าน
(Home Quarantine) เป็น หลั ก ซึ่ง ส่ ง มอบให้ อ าเภอด าเนิ น การไปแจกจ่า ยแจกจ่ า ยตาม
กลุ่ มเป้ าหมายเรี ย บร้ อยแล้ ว (๒) ครั้งที่ ๒ จานวน ๔,๐๐๐ ถุง ได้รับการสนับสนุนจาก
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด โดยมี ก ลุ่ ม เป้ า หมายเป็ น ประชาชนที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ ฯ
โดยใช้ ป ระโยชน์ จ ากฐานข้ อ มู ล ในระบบ Thai QM และเว็ บ ไซต์ มุ ก ดาหารไม่ ทิ้ ง กั น
จานวน ๔,๐๐๐ ครอบครัว ซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ และลาดับ
ความสาคัญของผู้ได้รับผลกระทบโดยพิจารณาจากครอบครัวที่ประสบปัญหาที่อาจจะเป็น
ภาวะสุ่มเสี่ยงที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อจิตใจเป็นอันดับแรก เช่น ครอบครัวที่มีกลุ่มเปราะบาง/
ครอบครัวที่มีผู้พิการหรือผู้ป่วยติดเตียง/ ครอบครัวที่มีผู้เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงและถูกแยกกัก

๑๔
โรค/ ครอบครัวที่ประสบปัญหาด้านรายได้ ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันศูนย์
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดมุกดาหารอยู่ระหว่างการเตรียมการสาหรับการ
ผ่อนคลายให้ดาเนินกิจการ/กิจกรรมบางอย่างในระยะถัดไป (ระยะที่ ๓ และ ๔)
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร มาตรการชดเชยรายได้แก่ลู กจ้างของสถาน
ประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโร
นา 2019 (Covid-19) (มาตรการเยียวยา 5,000 บาท) มาตรการให้ความช่วยเหลือจาก
ส านั กงานประกั น สั ง คมเรื่องการขอรับเงิน ประกันสั งคมทดแทน กรณีว่า งงาน สอบถาม
เกี่ยวกับคาสั่ง/ประกาศ/แถลงการณ์ จังหวัดมุกดาหารอื่นๆ เช่น สอบถามมาตรการช่วยเหลือ
ลูกหนี้ ,สอบถามการขอต่ออายุหนังสือเดินทาง
สานั กงานส่ง เสริ มการปกครองท้อ งถิ่น จัง หวัด มุกดาหารด้ว ยสถานการณ์
ปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้-มีการแพร่ระบาด ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตของประชาชนเป็นอย่างวงกว้างทั่วทั้งประเทศและมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนที่
ทุกภาคส่วนต้องมีมาตรการและวิธีการช่วยเหลือให้สามารถดารงชีพได้ในสถานการณ์ขณะนี้
อี ก ทั้ ง ยั ง ไม่ อ าจประเมิ น ได้ ว่ า สถานการณ์ โ รคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19)
จะคลี่คลายหรือกลับเข้าสู่ ภาวะปกติได้เมื่อใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด
มุ ก ดาหารจึ ง ได้ ด าเนิ น การช่ ว ยเหลื อ ประชาชนผู้ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ดังนี้1. การ
ช่วยเหลือเป็นการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยเหลือเป็นเงินหรือ
สิ่งของ ครัวเรือนละไม่เกิน 3,000 บาท ช่วยได้ 3 ครั้ง/ปีงบประมาณ เพื่อไม่ให้ซ้าซ้อนการ
ช่วยเหลือประชาชนและตามความจาเป็น เหมาะสม มิควรซ้าซ้อนกับมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาล กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคและเมล็ดพันธุ์
ผัก เพื่อนามาจัดรวมชุดเป็นถุง และนาไปช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน จานวน
4,000 ครัวเรือน เป็นต้น2. การจ้างเหมาบริการแรงงานในพื้นที่เพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหน้าที่ปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การสารวจข้อมูลการจัดทาแผนที่
ภาษี ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น , การส ารวจข้ อมู ล จ านวนประชากรสุ นัข และแมว,
งานดูแลรักษาความสะอาดถนนสาธารณะ, งานเก็บขนขยะมูลฝอย, งานทาความสะอาด
อาคารสานักงาน และงานดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อมหรือสนามหญ้าของทางราชการ ซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจ้างแรงงาน จานวน 167 ราย
สานั กงานป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจั งหวัดมุ กดาหาร สรุปผลการ
ให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) วงเงินเชิงป้องกัน
หรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ วงเงิน 50 ล้านบาท ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร อนุมัติให้จ่ายเงิน
ทดรองราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โรคระบาดจากเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้แก่ส่วนราชการต่าง ๆ ประกอบด้วย ที่ทาการปกครองจังหวัด สานักงาน
ปภ.จั งหวั ด ส านั กงานประชาสั มพันธ์ จังหวั ด กอ.รมน. ต ารวจภู ธรจั งหวั ด ส านั กงานขนส่ งจังหวั ด
สานักงานปศุสัตว์จังหวัด ที่ทาการปกครองอาเภอ ทั้งสิ้น 7 อาเภอ มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 จานวน 2,424,680 บาทครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 จานวน
3,969,730 บาท ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 จานวน 2,060,016 บาท ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่
14 พฤษภาคม 2563 จานวน 654,394 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้ น จานวน จานวน 9,108,820 บาท
(เก้าล้านหนึ่งแสนแปดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน จานวน 40,891,180 บาท (สี่สิบล้าน
แปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

๑๕
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร มาตรการ
ป้องกันและฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามข้อสั่งการของผู้ ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารซึ่งให้
ความสาคัญการขับเคลื่อนงานบริการจัดสวัสดิการและคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม
โดยเฉพาะกลุ่มคนไร้บ้าน , บุคคลเร่ร่อนขอทาน , ผู้พิการ/ผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงขาดคนดูแล
หรือครอบครัวผู้ยากไร้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ในจังหวัดมุกดาหารเป็นอย่างมาก จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พื้นที่จังหวัดมุกดาหารจัดทามาตราการป้องกัน
ฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ตามบทบาทภารกิจและนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ในเรื่องการดูแลคนไร้บ้านและผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ มีหน่วยงานที่เข้า
ร่วมประชุม ประกอบด้วย นิคมสร้างตนเองคาสร้อย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร จากการประชุมได้ดาเนินการ ดังนี้ ออกแบบสารวจข้อมูลผู้อยู่ใน
สภาวะยากลาบากและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ขอความร่ ว มมื อ อ าเภอด าเนิ น การส ารวจข้ อ มู ล ผู้ อ ยู่ ใ นสภาวะ
ยากลาบากและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) โดยเรี ย งตามล าดั บ ความเร่ ง ด่ ว นที่ ต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ ส่ ง ให้
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โยด่วน ทางช่องทางการประสานงานเร่งด่วน
ดั ง นี้ โทรสารหมายเลข 0 4261 1442 E-mail : mukdahan@m-society.go.th
ศูนย์บริหารราชการฉุกเฉินจังหวัดมุกดาหารจัดประชุมแบบบูรณาการหัวหน้าส่วนราชการและภาค
ส่ วนทางสั งคม หารื อแนวทางเตรี ยมความพร้ อมเพื่ อรองรับการเผชิญเหตุฉุ กเฉินสถานการณ์
(COVID-19) กรณี ย กระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร มี ร องผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ฯ ด้ า นความมั่ น คง
(นายสันธาน สร้อยสาโรง) เป็นประธานการประชุม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร (ทีม ONE Home พม.มุกดาหาร)
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบแผนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ ตามการดาเนินงาน/
กิจกรรม ดังนี้กิจกรรมที่ 2 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง ให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
โดยปฏิบั ติตามมาตรการ Social Distancing เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค
(COVID-19) อย่างเคร่งครัด มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ ( ปภ.เป็นหลัก , พมจ.
เสริม) มอบเงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉิน รายละ 2,000 – 5,000 บาท ตามระเบียบ พม.และ
ไม่ซ้าซ้อนกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท จากรัฐบาล สานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหารได้ดาเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเรียงตามลาดับ
ความเร่ งด่ ว นที่ต้ องการความช่ว ยเหลื อ โดยการมอบเงินสงเคราะห์ กรณีฉุกเฉิน รายละ
2,000 – 5,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รายละเอียดตามตารางที่ แนบมาพร้อมนี้ (ตารางเป็นไฟล์ Excel รายงานจานวนผู้ ได้รั บความ
ช่วยเหลือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) )

๑๖
สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมจาหน่ายสินค้าเกษตรเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19าระสาคัญสานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
กาหนดจั ดกิ จ กรรมจ าหน่ ายสิ น ค้า เกษตรเพื่ อช่ ว ยเหลื อเกษตรกรที่ไ ด้ รับ ผลกระทบจาก
COVID-19 โดยบู ร ณาการณ์ร่ว มกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานประมงจังหวัด
มุกดาหาร ในการช่วยเหลือผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง สานักงานเกษตรจังหวัดมุก ดาหารในการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงมหาชนก ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขามุกดาหาร และห้าง
แม็ ค โคร สาขามุ ก ดาหาร ในการจั ด หาสถานที่ ส าหรั บ จ าหน่ า ยสิ น ค้ า เกษตร ผลการ
ดาเนินงานจัดกิจกรรม ดังนี้ ครั้งที่ 1 สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหารร่วมกับสานักงาน
ประมงจังหวัดมุ กดาหารจัดกิจกรรมจาหน่ายปลานิลในกระชัง และร่วมกับเกษตรจังหวัด
มุกดาหารจัดกิจกรรมจาหน่ายมะม่วงมหาชนก จาหน่ายตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 22 พฤษภาคม
2563 (16 วัน) ยอดจาหนายปลานิล เป็นเงิน 90,025 บาท (1,385 กิโลกรัมๆละ 65 บาท)
ยอดจาหน่ายมะม่วงมหาชนก 31,600 บาท (3,160 กิโลกรัมๆละ 10 บาท) ครั้งที่ 2
สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหารร่วมกับห้างแม็คโคร สาขามุกดาหารจัดกิจกรรมจาหน่าย
อาหารปรุงสาเร็จ ระหว่างวันที่ 7-31 พฤษภาคม 2563 (25 วัน) จานวน 8 รายยอด
จาหน่ายตั้งแต่วันที่ 7-22 พฤษภาคม 2563 (16 วัน) เป็นเงิน 147,600 บาท ครั้งที่ 3
สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหารร่วมกับห้างโรบินสัน มุกดาหาร จัดกิจกรรมจาหน่ายสินค้า
เกษตร ช่ว ยเหลื อ เกษตรกรที่ ไ ด้รั บผลกระทบจาก COVID-19 ในระหว่า งวั นที่ 12-17
พฤษภาคม 2563 (6 วัน) ณ ลานจอดรถห้างโรบินสัน ขอรายงานผลการดาเนินการ ดั งนี้
เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมจานวน 6 ราย สินค้าเกษตรที่จาหน่าย ได้แก่ หน่อไม้ฝรั่ง ไข่ไก่
ปลาแดดเดียว ปลาส้ม ปลาหยอง มะนาว ถั่วลิสงคั่ว/ต้ม มะม่วงแก้ว กล้าไม้ผักหวาน ต้นกล้า
ผักสวนครัว(ต้นกะเพรา ต้นมะเขือฯลฯ) ยอดจาหน่าย รวมทั้งสิ้น 27,165 บาท ครั้งที่ 4 สานักงาน
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมจาหน่ายสินค้าเกษตร ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จาก COVID-19 ในระหว่างวันที่ 18-29 พฤษภาคม 2563 (10 วัน) ณ บริเวณหน้าสานักงาน
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ขอรายงานผลการดาเนินการ ดังนี้เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมจานวน 7 ราย
สินค้าเกษตรที่จาหน่าย ได้แก่ ปลานิล มะม่วงมหาชนก หน่อไม้ฝรั่ง ไข่ไก่ ปลาแดดเดียว ปลาส้ม
ปลาหยอง มะนาว ถั่วลิสงคั่ว/ต้ม เมล็ดผักหวาน มะม่วงแก้ว กล้าไม้ผักหวาน น้าผลไม้ ต้นกล้าผัก
สวนครัว(ต้นกะเพรา ต้นพริก ต้นมะเขือ ฯลฯ) ยอดจาหน่ายสินค้าเกษตร ระหว่างวันที่ 18-22
พฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 13,870 บาท(5 ราย) ยอดจาหน่ายสินค้ารวมทั้งสิ้น 310,260 บาท
การมีส่วนร่วมของส่วนราชการ/หน่วยงาน (โดยเน้นแนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการ/หน่วยงาน
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ) สานักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร สานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
ห้ างสรรพสิ นค้ าโรบิ นสั น สาขามุ กดาหาร ส านั กงานจั ดหางานจั งหวั ดมุ กดาหาร มาตรการ
ประกันสังคม/กองทุน/แรงงาน ผ่อนผันการต่อใบอนุญาตทางานแรงงานต่างชาติ (Work Permit)
รวมถึงแรงงานต่างด้าวทั่วไป ๖ เดือนการผ่อนผันการต่อใบอนุญาตทางานของแรงงานต่างด้าว
ออกไป 6 เดือน นั้นสามารถดาเนินการได้อาศัยมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
พ.ศ. 2522 และมาตรา 14 แห่งพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่าง
ด้าว พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้รัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ออกประกาศผ่อนผัน
จัดหางานจังหวัดไม่มีอานาจที่จะอนุญาตให้ มีการผ่ อนผั นดังกล่ าว ซึ่งจะได้มีการนาเสนอ
ให้ ส่ ว นกลางรั บ ทราบต่ อ ไปส าหรั บ การผ่ อ นผั น ให้ ข ยายเวลาการต่ อ ใบอนุ ญ าตท างาน
ของแรงงานต่างด้าวที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ผ่อนผันอยู่ในขณะนี้มีอยู่กลุ่มเดียวคือ แรงงาน
ต่างด้าวตามมติคณะรัฐ มนตรี วันที่ 20 สิงหาคม 2562 (ได้แก่แรงงานต่างด้าวสั ญชาติ

๑๗
กัมพูชา ลาว เมียนมา กลุ่มบัตรสีชมพูและกลุ่มผ่านการพิสูจน์สัญชาติ) โดยมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 24 มีน าคม 2563 ผ่อนปรนให้แรงงานกลุ่มนี้ที่นายจ้างได้ยื่นบัญชีรายชื่อ (Name
List) ไว้กับสานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 สามารถ
ดาเนินการตามกระบวนการที่กาหนดรวมทั้งอยู่ในราชอาณาจักรและทางานได้ จนถึงวันที่
30 มิถุนายน 2563 และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 15 เมษายน 2563 ขยายเวลาการดาเนินการ
และผ่อนผันให้อยู่และทางานต่อได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 แรงงานกลุ่มดังกล่าวของจังหวัด
มุกดาหารมีเพียง 9 คน ซึ่งได้มีการนัดหมายนายจ้างให้พาแรงงานต่างด้าวมาดาเนินการแล้ว ซึ่ง
นายจ้างจะพามาดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือนพฤษภาคม 2563 นี้ในส่วนของข้ออื่นๆที่
อยู่ ในข้ อเสนอนี้ มิ ได้ อยู่ ในขอบเขตอ านาจหน้ าที่ ของส านั กงานจั ดหางานจั งหวั ดที่ จะสามารถ
ดาเนินการได้มาตรการอื่นๆ กรมการจัดหางาน ได้จัดสรรงบประมาณให้สานักงานจัดหางานจังหวัด
มุกดาหารดาเนินการตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19
เพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานกลุ่มแรงงานนอกระบบที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ที่สนใจและสมัครเข้ารับ
การคัดเลือกเพื่อทางานกับสานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ใน
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด
-19 ระยะที่ 1 จ้างงานจานวน 4 อัตรา ระยะเวลาทางาน 45 วัน รายได้วันละ 300 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจานวน 54,000 บาท รับสมัครเมื่อวันที่ 15 – 17 เมษายน 2563 และสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 21
– 22 เมษายน 2563 มีผู้สนใจสมัครสอบ จานวน 120 คน มาเข้ารับการสัมภาษณ์ จานวน 66 คน ผ่าน
การสัมภาษณ์ จานวน 52 คน ได้รับการบรรจุเข้าทางาน จานวน 4 คน ทั้งนี้ได้เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 27
เมษายน 2563 และจะสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ระยะที่ 2 จ้างงานจานวน 7 อัตรา
ระยะเวลาทางาน 45 วัน รายได้วันละ 300 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจานวน 94,500 บาท เริ่มปฏิบัติงาน
ในเดือน มิถุนายน 2563 และจะสิ้นสุดสัญญาจ้างในเดือน 6 สิงหาคม 2563 สานักงานจัดหางานจังหวัด
มุกดาหารได้จัดสรรงบประมาณของสานักงานฯ จัดจ้างราษฎรในพื้นที่เย็บหน้ากากผ้า จานวน 1,500 ชิ้น
เป็นเงินทั้งสิ้น 13,100 บาท เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนคนหางานรวมทั้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าวซึ่ง
ได้ดาเนินการแล้วและแจกจ่ายหมดแล้วจัดฝึกอบรบตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤติ COVID19 สาขาการถักแปล ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 25863 ณ ศาลาวัดศรีสะอาด บ้านหนองไฮ หมู่ 5
ตาบลเหลาสร้างถ่อ อาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 36,000 บาท จานวน 20 คน เพื่อ
ช่วยเหลือแรงงานนอกระบบที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 รับขึ้น
ทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระหว่าง เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2563 จานวน 313 คน เพื่อให้ได้รับเงินสิทธิประโยชน์เงินชดเชยกรณีว่างงาน
สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากรได้ขยายเวลาการ
ยื่นแบบแสดงรายการ การนาส่ง และการชาระภาษีอากร เพื่อให้เงินหรือสภาพคล่องอยู่ในมือประชาชน
และผู้ประกอบการให้ยาวนานขึ้น ในระหว่างที่ภาครัฐให้ความช่วยเหลือและเยียวยา ดังนี้ (1) ขยายเวลา
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90, 91 และ 95) จากวันที่ 31 มีนาคม 2563
เป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2563 (2) ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50
และ 55) ที่ต้องชาระภายในเดือนเมษายน - สิงหาคม 2563 เป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2563 (3) ขยายเวลา
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.51) ที่ต้องชาระภายในเดือนเมษายน - กันยายน 2563
เป็นวันที่ 30 กันยายน 2563 นอกจากนี้ กรมสรรพากรได้ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการฯ ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ต้องชาระภายในวันที่ 15 หรือ 23 ของเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2563 ขยาย
ออกไปเป็นภายในสิ้นเดือนนั้นๆ เพื่อลดความเสี่ยง และมีความคล่องตัวในการทางานเพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นส่วน
หนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้ทุกคนอยู่บ้านภายใต้แนวคิด “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ของรัฐบาลอีกทาง
หนึ่งด้วย

๑๘
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แทน ผอ.แขวงฯ

สานักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร มาตรการ (1) ลดอัตราเงินสมทบ
(ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ มี.ค. - พ.ค. 63) สาหรับนายจ้าง เหลืออัตรา 4 % สาหรับ
ผู้ประกันตน - มาตรา 33 เหลืออัตรา 1 %- มาตรา 39 เหลือ 86 บาท (2) ขยายเวลา
ส่งเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33,39ค่าจ้างเดือน มี.ค. 63 ให้นาส่ง
ภายใน 15 ก.ค. 63 ค่าจ้างเดือน เม.ย. 63 ให้นาส่งภายใน 15 ส.ค. 63- ค่าจ้างเดือน
พ.ค. 63 ให้นาส่งภายใน 15 ก.ย. 63 (3) เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุ
สุดวิสัย (มีผล 1 มี.ค. 63 เป็นต้นไป)รับเงินกรณีว่างงาน 62 % ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน
90 วัน- ผู้ประกันตนไม่ได้ทางาน หรือนายจ้างไม่ให้ทางาน กักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัส
หรื อใกล้ ชิดผู้ ติดเชื้อ โควิด -19- ผู้ ประกันตนไม่ส ามารถท างานได้ และไม่ได้ รับค่า จ้างใน
ระหว่างนั้ น ไม่ว่านายจ้างจะหยุดประกอบกิจการเอง หรือหยุดประกอบกิจการตามคาสั่ ง
ของทางราชการ (4) มาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจ (กรณีว่างงาน
บังคับใช้ 2 ปี)สาหรับผู้ประกันตน- ลาออก รับเงินกรณีว่างงาน 45 % ของค่าจ้าง ไม่เกิน
90 วัน- ถูกเลิกจ้าง รับเงินกรณีว่างงาน 70 % ของค่าจ้าง ไม่เกิน 200 วัน (5) โครงการ
สินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานของสานักงานประกันสังคมสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน
ประกันสังคม และจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 เดือน สามารถ
ยื่นขอสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานของสานักงานประกันสังคม ได้ที่ ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนาเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) และ ธนาคารยูโอบี ทุกสาขา
รับทราบ
(2) มาตรการความพร้อมสาหรับการเปิดใช้ งานด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพ 2
(มุกดาหาร- สะหวันนะเขต) (แขวงทางหลวงมุกดาหาร)
สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) อันเป็นโรคติดต่ออันตราย
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข นั้น เพื่อ ให้ การควบคุม โรคติ ดต่ อ อัน ตรายของจัง หวั ด
มุกดาหาร ไม่แพร่ระบาดไปในวงกว้าง ดังนั้นจึงเชิญคณะกรรมการหน่ว ยบารุงรักษาด่าน
และสะพานมิตรภาพ 2 ร่วมกันพิจารณาและหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดใช้งาน
และให้บริการผ่านพรมแดน ตามคาสั่งและนโยบายของจังหวัดต่อไป ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม
2563 จังหวัดมุกดาหารระงับการเดินทางเข้า – ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ
ณ ด่านสะพานฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ ยกเว้น การนาเข้า – ส่งออกสินค้าผ่าน
แดน โดยอนุ ญาตเฉพาะพนักงานขับรถสิ นค้าและคนประจารถ รวมคันละไม่เกิ น 2 คน
ต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคฯจากเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ จุดผ่าน
แดนถาวรสะพานมิ ตรภาพ 2 (มุกดาหาร –สะหวันนะเขต) แล้วเท่านั้น ตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมาตั้งแต่การระงับการเข้า – ออกประเทศ รวมทั้งก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคจวบจนถึงปัจจุบันการเข้า – ออกด่านฯยังเป็นปกติเรียบร้อยดี ไม่พบการแพร่ระบาด
ของโรคฯ ซึ่งขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดอยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้แล้ว และคาดว่าจะมี
การเปิดใช้บริการด่านสะพานฯในเวลาอันใกล้นี้ ดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมและการป้องกัน
โรคฯ ควรมีจุดการปรับปรุงการให้บริการ จึงเชิญผู้เข้าประชุมทุกท่านร่วมพิจารณาหารือ
ร่ ว มกัน เพื่อ เป็ น การป้ องกันและควบคุ มโรคติดต่อ COVID-19 ที่ประชุมมีความเห็ นเรื่อ ง
การให้บริการผ่านด่านพรมแดน และการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการผ่านพรมแดนสะพานมิตรภาพ ๒
(New Normal for crossing after COVID-19 Affected) โดยมีมติร่วมกัน ดังนี้

๑๙
1. ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอยู่ตลอดเวลา
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2. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ไม่เกิน 37.5 องศา ก่อนเข้าพื้นที่ และทุกหน่วยบริการเนื่อง
ด้วยด่านควบคุมโรคมีความจาเป็นต้องใช้เครื่องเทอร์โมสแกนพร้อมมอนิเตอร์จานวน 2 ชุด ปัจจุบันมีใช้อยู่
จานวน 1 ชุด มีความต้องการอีก 1 ชุด โดยประสงค์ขอรับการสนับสนุนจากทางจังหวัดมุกดาหาร (ด่าน
ควบคุมโรค)
3. บริการพรมชุบน้ายาฆ่าเชื้อ (ด่านกักกันสัตว์)
4. จัดเตรียมจุดให้บริการเจลแอลกอฮอลล์ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการจานวน 50 จุด
(ทุกหน่วยบริการ)
5. บริ การ (จ าหน่ าย) หน้ ากากผ้ า กรณี ผู้ ใช้ บริ การไม่ ได้ น ามา (บริ เวณป้ อมยาม
รักษาการณ์ ป้อม ตร.ทล.)
6. เว้นระยะห่ าง 1-2 เมตรตลอดเวลา ได้แก่ พื้นที่ทางเดิน บริ เวณจุดพั กรอการ
ให้ บริการทุกประเภท แบบ Social Distancing เช่น ติดสติ๊กเกอร์บนจุดกาหนดให้รอคิวบริการ
ติดสติ๊กเกอร์บนเก้าอี้ที่ห้ามนั่ง เป็นต้น (ทุกหน่วยฯ)
7. ทาความสะอาด บัตร เอกสาร หรือ ธนบัตร (ทุกหน่วยบริการ)
8. วัดอุณหภูมิพนักงานทุก 3 ชั่วโมงและบันทึกข้อมูลย้อนหลัง 14 วัน (ทุกหน่วยฯ)
9. ทาความสะอาดทุกจุดสัมผัสหลังการใช้งาน (หน่วยบารุงรักษาสะพานฯ)
10. ทาความสะอาดบริเวณห้องน้าทุก 1 ชั่วโมง (หน่วยบารุงรักษาสะพานฯ)
11. จากัดจานวนคนเข้าใช้บริการห้องน้า (หน่วยบารุงรักษาสะพานฯ)
12. จัดทาเส้นทางเดินสาหรับผู้เข้าใช้บริการ ติดตั้งป้ายแนะนา พร้อมทั้งติดตั้ง
เต้นท์บริการเพื่อเพิ่มพื้นที่เป็นการชั่วคราว สาหรับการบริการแบบ Social Distancing
13. เสนอปรั บ ปรุ ง อาคารเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารแบบถาวรตามแบบแนบ (หน่ ว ย
บารุงรักษาสะพานฯ)
14. ปรับปรุงการเดินรถผ่านช่องทางเก็บเงินก่อนขึ้นสะพาน โดยเว้นระยะห่าง
อย่างเหมาะสม โดยการจัดทาป้ายและเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์บนผิวจราจร
15. ปรับปรุงทางเท้า จัดระเบียบร้านค้าบริเวณริมทางหลวงหมายเลข 239 (บริเวณ
หน้าด่านพรมแดน) ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสุขลักษณะที่ดี (หมวดทางหลวงมุกดาหาร)
16. ปรับปรุงพื้นที่จอดรถส่วนบุคคล และพื้นที่จอดรถบรรทุกขนาดใหญ่ บริเวณ
หน้าด่านพรมแดน (หมวดทางหลวงมุกดาหาร)
17. ปรับปรุงป้ายด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพ 2 และปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ
(ชั่วคราว) บริเวณทางหลวงหมายเลข 239 หน้าทางเข้าด่านพรมแดน (หน่วยบารุงรักษา
สะพาน และ หมวดทางหลวงมุกดาหาร)
18. กาหนดวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.30 น. จัดทากิจกรรม BIG Cleaning
(ทุกหน่วย)
รับทราบ

๒๐

พัฒนาการฯ
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คลังจังหวัด

(3) โครงการส่งเสริมอาชีพราษฏร (ในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้าห้วยตาเปอะ)
มุกดาหาร (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
กรมการพั ฒนาชุ มชนได้ โอนจั ดสรรงบประมาณเบิ กแทนกรมชลประทาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารเป็นผู้เบิกแทน ตามโครงการส่งเสริม
อาชีพราษฎร (ในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้าห้วยตาเปอะ) จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 400,000 บาท
ดาเนินการในพื้นที่อาเภอคาชะอี จานวน 3 หมู่บ้าน 1) บ้านตาเปอะ หมู่ที่ 8 ตาบลบ้านค้อ ส่งเสริมอาชีพ
เฟอร์นิเจอร์ไม้ใผ่ 2) บ้านโนนสมบูรณ์ ตาบลบ้านค้อ ส่งเสริมอาชีพทอผ้าพื้นเมือง และ 3) บ้านด่านช้าง หมู่
ที่ 10 ตาบลบ้านค้อ ส่งเสิมอาชีพทาขนมจีน โดยมีกิจกรรมย่อย จานวน 2 กิจกรรม ดังนี้ ฝึกอบรมเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งบประมาณ 100,000 บาท สนับสนุนวัสดุประกอบอาชีพ จานวน 3 หมู่บ้าน
ๆ ละ 100,000 บาท รวม 300,000 บาท
รับทราบ
(4) รายงานภาวะเศรษฐกิจ การคลั งจั งหวั ดมุ กดาหาร ประจาเดื อ นมี น าคม
2563 (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
“ในเดือนมีนาคม 2563 เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร บ่งชี้ว่า
เศรษฐกิจจั งหวัดมุกดาหาร มีสั ญญาณหดตัว ในอัต ราที่เพิ่มขึ้ น เมื่อเที ยบกับเดือ นเดียวกั น
ของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการหดตัของเศรษฐกิจด้านอุปทานและด้านอุปสงค์ จากการหด
ตั ว ของเศรษฐกิ จ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุ ต สาหกรรม และการบริ โ ภคภาคเอกชน
จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่วนภาค
การบริการ การใช้จ่ายภาครัฐ และการค้าชายแดน ขยายตัว สาหรับการลงทุนภาคเอกชน
ชะลอตัว เสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัด อัตราเงินเฟ้อทั่วไป หดตัว ส่วนการจ้างงาน ขยายตัว
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน” เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) พบว่า ภาพรวมมี
สัญญาณหดตัวในอันตราที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สะท้อนจากการผลิต
ภาคเกษตรกรรมหดตัว โดยดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม (API) หดตัวที่ร้อยละ -81.24 เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน พิจารณาจากปริมาณผลผลิต อ้อยโรงงาน ยางพารา และ
สุกร หดตัว ตามพื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตที่ลดลง ภาคอุตสาหกรรมหดตัว โดยดัชนีผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรม (IPI) หดตัวที่ร้อยละ –3.74 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ ปีก่อน พิจารณา
จากการหดตัวของจานวนโรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต จานวนทุนจดทะเบียนของ
อุตสาหกรรมการผลิต และปริมาณการใช้ไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม การบริการขยายตัว โดย
ดัชนีผลผลิต ภาคการบริการ (SI) ขยายตัวที่ร้อยละ 8.98 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
เป็ นผลมาจาก การขยายตั ว ของภาษี ก ารขายส่ ง ขายปลี ก ฯ เศรษฐกิ จ ด้ า นอุ ป สงค์
(การใช้จ่าย) พบว่า มีสัญญาณขยายตัว เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจาก
ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ (G Index) ขยายตัว ร้อยละ 64.35 จากรายจ่ายงบประจาที่ขยายตัว ร้อย
ละ 82.09 ส่วนการเบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุนที่ หดตัว ร้อยละ -51.26 เนื่องจากการดาเนินการ
ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
ความล่าช้าของ พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 ดัชนีการค้าชายแดน (X-M Index) ขยายตัวใน
อัตราที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 46.34 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยมูลค่าส่งออกที่มี
มูลค่าสูงสุด 3 ลาดับแรก คือ (1) เครื่องประมวลผลหรือหน่วยเก็บข้อมูล (2) ทรานซิสเตอร์
และกลอุปกรณ์กึ่งตัวนาที่คล้ายกัน และ (3) น้ามันเชื้อเพลิง ตามลาดับ ส่วนสินค้านาเข้า
ขยายตัว ร้อยละ 43.65 โดยสินค้านาเข้าที่มีมูลค่าสูงสุด 3 ลาดับแรก คือ (1) เครื่องโทรศัพท์
อุปกรณ์โทรศัพท์ (2) เครื่องประมวลผลหรือหน่วยเก็บข้อมูล และ (3) อุปกรณ์หน่วยเก็บ
ความจาแบบไม่ลบเลือน ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน (Cp Index) หดตัว ร้อยละ -9.04 เมื่อ
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เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน พิจารณาจากการจดทะเบียนใหม่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง
และการจดทะเบียนใหม่รถจักยานยนต์ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (IpIndex) ชะลอตัว ร้อยละ
3.71 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการชะลอตัวของสินเชื่อเพื่อการ
ลงทุนรวมทั้งการหดตัวของพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลเมือง
การจด
ทะเบียนใหม่รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัดมุกดาหาร พบว่าใน
เดื อ นมี น าคม 2563 ดั ช นี ร ายได้ เ กษตรกรหดตั ว ในอั ต ราที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ -78.41
เมื่ อ เทีย บกั บ เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากการหดตั ว ของดั ช นี ผ ลผลิ ต ภาค
เกษตรกรรม ได้แก่ อ้อยโรงงาน ยางพารา และสุกร ตามลาดับ ด้านการเงิน พบว่าปริมาณ
สินเชื่อรวมสูงกว่าปริมาณเงินฝากรวม ซึ่งปริมาณเงินฝากรวมขยายตัว ร้อยละ 7.59 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมาตรการส่งเสริมการออมเงินของหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันการใช้จ่ายเงินในอนาคต สาหรับปริมาณสินเชื่อรวมชะลอตัว
ที่ร้อยละ 4.42 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการปล่อยสินเชื่อเพื่อลูกค้าภาค
ธุรกิจ สินเชื่อสาหรับกิจการเอสเอ็มอีและสินเชื่อเพื่อกองทุนพัฒนา เอสเอ็มอีประชารัฐ ด้าน
เสถียรภาพเศรษฐกิจ (Stability) พบว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปอยู่ที่ระดับ 101.82 หดตัว
ร้อยละ -0.86 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการหดตัวของดัชนีราคาสินค้าหมวด
อื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สาหรับการจ้างงานในเดือนมีนาคม 2563 หดตัวร้อยละ 0.80 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ด้านการคลัง พบว่าในเดือนมีนาคม 2563 ผลการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมมีจานวน 1,265.27 ล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ 56.57 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการเบิกจ่ายรายจ่ายงบประจา ขยายตัวร้อยละ
82.09 ส่วนรายจ่ายงบลงทุนหดตัวต่อเนื่อง ร้อยละ -51.26 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปีก่อน ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายงบประจา มีจานวน 1,189.87 ล้านบาท โดยหน่วยงานที่มี
การเบิกจ่ายรายจ่ายงบประจาสูงสุด 3 อันดับแรก คือ (1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน (2) ที่ ท าการปกครองจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร และ (3) ส านั ก งานปลั ดกระทรวง
สาธารณสุข สาหรับการเบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุนมีจานวน 75.40 ล้านบาท ซึ่งหน่วยงานที่มีการ
เบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุนสูงสุด คือ (1) แขวงทางหลวงมุกดาหาร (2) โครงการชลประทาน และ
(3) สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สาหรับผลการจัดเก็บรายได้ จัดเก็บได้ทั้งสิ้น 493.93
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 121.99 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากหน่วยจัดเก็บ
รายได้ โดยเฉพาะสานักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร สานักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
ด่านศุล กากรมุกดาหาร ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร และหน่ว ยงานราชอื่นๆ จัดเก็บภาษีได้
เพิ่มขึ้น สาหรับ ดุลงบประมาณในเดือนมีนาคม 2563 ขาดดุล งบประมาณ จานวน 771.34 ล้านบาท พิจารณาจากการจัดเก็บรายได้ต่ากว่ารายจ่ายเงินงบประมาณรวม
รับทราบ
(5) โครงการจัดทาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) อนุสรณ์ฉลอง 250 ปี มุกดาหาร
(สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
ตามแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้กาหนดวิสัยทัศน์
การพัฒนาจังหวัด เป็น “เมืองการค้าทันสมัย เกษตรคุณภาพสูง การท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยง
อาเซียน” และได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยประเด็ น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน้าโขง ได้ให้ความสาคัญกับการส่งเสริม
การท่องเที่ยวในมิติต่างๆ เช่น การท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน้าโขง การท่องเที่ยวตามวิถีชุมชน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ดังนั้น การจะทาให้นักท่องเที่ยวรู้ จัก

๒๒

มติที่ประชุม

จั ง หวั ด มากยิ่ ง ขึ้ น มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ต้ อ งอาศั ย การประชาสั ม พั น ธ์ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ
ในการดาเนินงาน เช่น การประชาสัมพันธ์ภายใน (Internal Public Relations) เพื่อสร้างความ
เข้ าใจและความสั มพั นธ์ อันดี กั บกลุ่ มบุ คคลภายในองค์ กร และการประชาสั ม พั นธ์ ภายนอก
(External Public Relations) เพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนภายนอก
องค์ ก ร สภาพปั ญ หา/ความต้ อ งการ : จั ง หวั ด มุ ก ดาหารเป็ น จั ง หวั ด ชายแดนด้ า นทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนื อตอนบนของประเทศไทยติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(สปป.ลาว) มีแม่น้าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดนยาว ๗๒ กิโลเมตร มีประวัติความเป็นมายาวนาน
มากกว่า 250 ปี ซึ่งใน ปี พ.ศ. 2563 เป็นปีครบรอบการก่อตั้งเมืองมุกดาหาร 250 ปี ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ปฏิรูปการปกครองเป็นแบบ
เทศาภิบาลกาหนดให้เมืองมุกดาหารขึ้นกับมณฑลอุดร และภายหลังได้ปฏิรูประเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินเมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๐ กาหนดให้เมืองมุกดาหารเป็นอาเภอหนึ่ งของจังหวัดนครพนม
จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๕ ได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดมุกดาหาร และเป็น
ลาดับที่ ๗๓ ของประเทศไทยดังนั้น เพื่อราลึกถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดตั้งแต่อดีต
ถึงปัจจุบัน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ตลอดจนเป็น
การส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าชายแดน กระตุ้นการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
และประชาสั มพั นธ์ ผลการดาเนินงานของจั งหวัดตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างแพร่หลายทั่วถึง จังหวัดมุกดาหารจึงได้
จัดทาโครงการจัดพิมพ์หนังสือหนังสืออนุสรณ์ 250 ปี จังหวัดมุกดาหาร และ e-book ออนไลน์
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน) สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้ประเทศไทยและจังหวัดต่างๆ ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
อย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ทั้งสุขภาพของคน หน้าที่การงาน การบิน การท่องเที่ยว ธุรกิจที่เชื่อมโยง
กับการท่องเที่ยวทางตรงและทางอ้อม และภาคการผลิต ดังนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การเตรียมความพร้อมสาหรับกระตุ้นเศรษฐกิจระดับจังหวัด โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว เพื่อ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ เข้ามาในระบบเศรษฐกิจให้มากยิ่งขึ้น
รับทราบ

(6) โครงการส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยวจั งหวั ดมุ กดาหารออนไลน์ (ส านั กงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร)
ท่องเที่ยวและกีฬาฯ
จากยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร ที่มีเป้าประสงค์เพื่อเพิ่ม
รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ประกอบกับวิสัยทัศน์จังหวัดมุกดาหาร ที่ ว่า เมืองการค้า
การเกษตร การท่องเที่ยวชายโขงเชื่อมโยงอินโดจีน จาเป็นอย่างยิ่งที่จังหวัดมุกดาหารจะต้องเร่งสร้าง
การประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ มการท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด ให้ เป็ นที่ รู้ จั กอย่ า งแพร่ ห ลาย
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม ศาสนา เกษตร
และสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
สร้างรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นภายหลังการเปิดใช้สะพานมิตรภาพแห่งที่ ๒ มุกดาหารสะหวันนะเขต และ กนพ.มีมติเห็ นชอบให้พื้ นที่ชายแดนจั งหวัดมุกดาหารเป็นพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ และกาหนดให้วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นจุดเริ่มต้น การสร้างกลไกลความร่วมมือ
และเพิ่มช่องทางการประชาสั มพันธ์ที่หลากหลายมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศ
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เกิดความ
ประทับใจ มีความรู้ ความเข้าใจในแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญตลอดจนเกิดความถึงพอใจในสิ นค้า
และบริการของจังหวัด พร้อมนาไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนได้เดินทางมาท่องเที่ยวอย่าง
แพร่ หลาย ถือเป็ นการกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในจั งหวัดมุกดาหาร พร้อมเชื่ อมโยงการ
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ท่องเที่ยวกับกลุ่ มจังหวัดและกลุ่ มอนุภูมิภาคลุ่ นน้าโขง ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่ ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดมุกดาหาร ผ่านสื่อทุกแขนงให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างไกลการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวมีความส าคัญในการอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมแหล่ ง
ท่องเที่ ยว ไม่ จะเป็ นทางเอกสารสื่ อสิ่ งพิ มพ์ สื่ อวิ ทยุ โทรทั ศน์ ป้ ายประชาสั มพั นธ์ หรื อการ
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ หรือทางออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งสมัยก่อนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ให้กับนักท่องเที่ยวนั้นไม่มีเครื่องมือมากนัก เนื่องจากด้านงบประมาณที่มีไม่เพียงพอในการสร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์จึงทาให้นักท่องเที่ยวไม่ทราบข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมด้วยเหตุนี้
ส านั กงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร จึงได้จั ดทาโครงการทาสื่ อประชาสั มพันธ์
การท่องเที่ยวออนไลน์นี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัด
ให้เป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างประเทศผ่านสื่อออนไลน์ตามช่องทางต่างๆ สภาพปัญหา/
ความต้องการ : เนื่องจากจังหวัดมุกดาหารมีแม่น้าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถือเป็นหน้าด่านชายแดน เป็นประตูสู่อินโดจีน ซึ่งประชาชน
ทั้งชาวไทยและประเทศกลุ่ มอิ นโดจี นที่ ใช้ เส้ นทางเศรษฐกิ จตะวั นออก-ตะวั นตก (East West
Economic Corridor) ซึ่งประกอบธุรกิจและจะต้องผ่านจังหวัดมุกดาหารเป็นจานวนมาก จึงถือ
โอกาสนี้ สร้างการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ให้ชาวต่างชาติและ
ประชาชนทั่วไป รวมถึงนักท่องเที่ยวได้รับทราบอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง โดย
สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัดมุกดาหาร และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์สถานที่
ท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารในทุกมิติให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึง และเข้ามาท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัด
มุกดาหารเพิ่มมากขึ้นตามลาดับ และพัฒนาแหล่งข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้เป็น one stop service
ในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ
๓.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) สรุปมติคณะรัฐมนตรีประจาเดือนพฤษภาคม 2563 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(2) ดัชนี ราคาผู้ บริโภคจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนเมษายน 2563 (ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(3) สรุปสภาวะการค้าชายแดนไทยกับ สปป.ลาว ด้านจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนเมษายน
2563 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(4) สรุ ป รายงานสถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน ข้ อ มู ล เดื อ นเมษายน 2563
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
(5) แนวทางการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของ “บวร” เพื่ อ ความมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น
ของชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดมุกดาหาร (สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
(6) จุลสารสานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 5/2563 (สานักงานคลัง
จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ
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เรื่องเพื่อพิจารณา
(1) สถานการณ์ มาตรการและการเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคปอดอักเสบจาก
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
State Quarantine (จากรัสเซีย 1 ราย และคูเวต 2 ราย) ผู้ป่วยสะสม 3,045 คน
รักษาหายแล้ว 2,929 คน เสียชีวิต 57 คน จังหวัดมุกดาหาร พบผู้ป่วยยืนยัน 4 ราย ราย
สุดท้าย วันที่ 26 มีนาคม 2563 (ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ เป็นเวลา 61 วัน) มีผู้เข้าเกณฑ์เฝ้า
ระวังสะสม 461 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ 433 ราย รอผล 24 ราย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักร
ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิท 19 ได้
ประกาศให้ ส าธารณรั ฐ เกาหลี (Republic of Korea) และสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
(People’s Republic of China) รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า (Macao) และเขตบริหาร
พิเศษฮ่องกง (Hong Kong) ยกเลิกจากการเป็นท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่อ
อันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิท 19 ประกาศ ณ วันที่ 15พฤษภาคม
2563 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 114 ง ผลการดาเนินงาน จังหวัดมุกดาหาร พบ
ผู้ป่วยยืนยัน 4 ราย รายสุดท้าย วันที่ 26 มีนาคม 2563 (ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ เป็นเวลา 61 วัน) มี
ผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 461 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ 433 ราย รอผล 24 ราย จานวนผู้เดิน
ทางเข้ามาจังหวัดมุกดาหาร ที่มาจากประเทศเขตติดโรคอันตราย ต้องเฝ้าระวัง จานวน 78
ราย เฝ้าระวังครบ 14 วัน จานวน 68 ราย คงเหลือเฝ้าระวัง 16 ราย จานวนผู้เดินทางจาก
ประเทศที่มีการระบาดต่อเนื่อง และอื่นๆ ต้องเฝ้าระวัง จานวน 85 ราย เฝ้าระวังครบ 14 วัน
ครบทั้งหมด 85 ราย จานวนผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด จานวน
8,148 ราย เฝ้าระวังครบ 14 วัน จานวน 7,645 ราย คงเหลือเฝ้าระวัง 503 ราย
เห็นชอบ
(2) การจัดสวัสดิการจังหวัดมุกดาหาร (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
จั งหวัดมุ กดาหารได้ รั บจั ดสรรงบประมาณโครงการก่ อสร้ างหอประชุ มจังหวั ด
ขนาด 1,000 ที่นั่ง จากสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย วงเงินงบประมาณ 57,640,000 บาท
(ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) จังหวัดมุกดาหารมีควาจาเป็นต้องบริหารจัดการ
และจั ดให้ มี การใช้ ประโยชน์ จากอาคารหอประชุ มจั งหวั ดเพื่ อให้ เกิ ดความคุ้ มค่ าและเกิ ด
ประโยชน์สุงสุด โดยเฉพาะการบริหารค่าใช้จ่ายจานวนมากที่จะเกิดขึ้นจากการใช้หอประชุม
จั งหวั ด เช่ น ค่ าน้ าประปา ค่ าไฟฟ้ า ค่ าบ ารุ งรั กษา เป็ นต้ น ดั งนั้ นเพื่ อให้ การบริ หารการ
ใช้ ป ระโยชน์ ใ นอาคารสถานที่ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น ของทางราชการเป็ น ไปอย่ า งคุ้ ม ค่ า และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรได้รับประโยฃน์หรือสวัสดิการอื่นๆ จากการ
บริ หารการใช้ประโยชน์ ในอาคารสถานที่ หรื อทรั พย์ สิ นของทางราชการ ส านั กงานจั งหวั ด
มุกดาหารเห็ นควรจั ดให้ มีการจัดสวัสดิการภายในจังหวัดหวัดมุกดาหาร ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน พ.ศ. 2547 กาหนดไว้ ดังนี้ “ข้อ 4 ในระเบียบ
นี้ “สวัสดิการภายในส่วนราชการ” หมายถึง กิจกรรมหรือกิจการใดๆ ที่คณะกรรมการสวัสดิการ
จัดให้มีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและอานวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการเพื่อ
ประโยชน์ในการดารงชีวิตนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการเป็นกรณี
ปกติ หรือเพื่อประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการหรือที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้
จัดเพิ่มขึ้นส าหรับส่ วนราชการต่างๆ “กองทุนสวัสดิการ” หมายความว่า กองทุ นสวัสดิการ
ภายในส่วนราชการ” “ข้อ 6 ให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการในการริเริ่ม ดาเนินการ หรือ
สนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ...” “ข้อ 7 การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ
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ในส่วนราชการให้จัดทาในระดับกรม จังหวัดและหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะผู้แทน
ในการบริหารราชการต่างประเทศ...” “ข้อ 8 ในการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ให้หัวหน้าส่วน
ราชการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสวัสดิการ... (ชื่อส่วนราชการ กลุ่ม
ภารกิจ หรือกรมที่ร่ วมกันจัดสวัสดิการ แล้ วแต่กรณี)...” ประกอบด้วย หั วหน้าส่ วนราชการ เป็น
ประธานผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งจากข้าราชการ ไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการ ผู้แทนที่สมาชิก
เลือกกันเองไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการ(มีวาระการดารงตาแหน่งสองปี) ผู้รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการ
เป็นกรรมการและเลขานุการ “ข้อ 9 คณะกรรมการสวัสดิการตามข้อ 8 มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ ...
( 2) ออกระเบียบหรือข้อบังคับในการดาเนินการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการต่างๆ เช่น ระเบียบการ
จัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ระเบียบการรับจ่ายเงิน การจัดทาบัญชี และการเก็บรักษาเงิ นกองทุน
สวัสดิการ ระเบียบการสงเคราะห์ข้าราชการ ระเบียบการให้บริการร้านค้าสวัสิการ เป็นต้น...” “ข้อ 14
ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการภายในส่วนราชการทาหน้าที่บริหารงาน
สวัสดิการภายในให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการสวัดสิการและระเบียบนี้...”
จังหวัดมุกดาหารขอความเห็นชอบจากที่ประชุมในการจัดการจัดสวัสดิการจังหวัดมุกดาหาร ดังนี้
(1) ร่างระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการจังหวัดมุกดาหาร ว่าด้วย
การจัดสวัสดิการจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2563”
(2) ร่างคณะกรรมการสวัสดิการจังหวัดมุกดาหาร
(3) ร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการจังหวัดมุกดาหาร
ข้อสั่งการ เมื่อที่ประชุมเห็นชอบฯ มอบหมายให้สานักงานจังหวัดมุกดาหาร แจ้งส่วนราชการ
ที่มีคุณสมบัติเป็นสมาชิกกองทุนส่งคณะกรรมการสวัสดิการจังหวัดมุกดาหาร ไม่เกิน 7 คน
โดยให้ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร และโยธาธิการจังหวัดมุกดาหารเป็นกรรมการฯ หลัก และเชิญ
บุ คคลภายนอกที่ ไม่ มี ส่ วนได้ เสี ยเป็ นกรรมการในการนั บคะแนน เมื่ อคะแนนเป็ นเอกฉั นท์
ให้จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการจังหวัดมุกดาหาร และดาเนินการจัด ประชุม
คณะกรรมการสวัสดิการจังหวัดมุกดาหารต่อไป
เห็นชอบ

เรื่องอื่นๆ
5.1 ปฏิทินงานสาคัญ ประจาเดือนมิถุนายน 2563
วัน/เดือน/ปี
ชื่องาน
สถานที่
หน่วยงาน
3 มิถุนายน 2563 กิ จ ก ร ร ม เ นื่ อ ง ใ น โ อ ก า ส ห้ อ งแก้ ว มุ ก ดา ศาลากลาง สานักงานจังหวัด
วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ จังหวัดมุกดาหาร
มุกดาหาร
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจาปี
พุทธศักราช 2563
มติที่ประชุม
รับทราบ

๒๖
5.2 กาหนดการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 6/๒๕63 วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา ๐8.3๐ น. ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร
อาเภอเมืองมุกดาหาร
ประธาน
มติที่ประชุม

กาหนดการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 6/๒๕63 วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา ๐8.3๐ น. ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร
อาเภอเมืองมุกดาหาร
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 13.00 น.

ลงชื่อ
(นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จดรายงานการประชุม

ลงชื่อ
(นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร)
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

