รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 4/2564
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564
ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายวีระชัย นาคมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
4. นายบุญเรือง เมฆฉิม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
5. นายเอกราช มณีกรรณ์
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
6. นางสาวอสิตรา รัตตะมณี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
7. พันตารวจโทนิเวศ เด่นนินนาท
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
8. นายชยานนท์ พยาเวช
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
9. นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
10. นายชานาญ ศรีพารา
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
11. นายปรีชา เจริญทรง
คลังจังหวัดมุกดาหาร
12. นายวิจิตร งามชื่น
รก.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
13. นายชานาญ ศรีพารา
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
14. นายพรชัย พุดซ้อน
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
15. นายประสิทธิชัย สุวรรณไชศรี
แทน นายอาเภอคาชะอี
16. นายสมศักดิ์ บุญจันทร์
นายอาเภอหว้านใหญ่
17. นายสุริย์ เปี่ยมงาม
ผจก. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
18. นายกาญจน์ธนัศฐ์ เติมเกษมศานติ์ แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ facebook live
1. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
นายอาเภอคาชะอี
3. นายวีระ จรุญพิทักษ์พาศ
นายอาเภอดอนตาล
4. นายพรชัย พุดซ้อน
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
5. นางชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
6. นายชัชวาล ทองชน
นายอาเภอดงหลวง
7. นายปิติพัฒน์ สุธีรัตน์วัฒนา
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
8. นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
9. นายปิยะ นันถมอม
แทน ผู้จัดการสานักงานจัดการน้าเสียสาขามุกดาหาร
10. นางสาวบุญเตรียม คาถา
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
11. นายนิโรจน์ เที่ยงจิตต์
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขามุกดาหาร
12. นายบุญตา ศิริจันทร์
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
13. นายวีรเดช พลสวัสดิ์
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
14. นางสุณี ศศลักษณ์กุล
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
15. นายวิโรจน์ จันทรสุนทรภาส
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
16. นางพิมพ์พิศา ศรีธรรมมา
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
17. นายประวิตร ศรีบุญรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
18. นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
19. ว่าที่ ร.ต.จักรี สิรินุสรณ์
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
20. นายธนา วาริยศ
สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
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21. นายวิรัตน์ ศรีมงคล
22. พล.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร์
23. พ.ต.อ.เกียรติภูมิ สุวรรณไตรย์
24. พ.ท.ตระกูล ตระกูลสม
25. นายสุรจิตร์ จันทรสาขา
26. นายฉัตรชัย ศรีเฉลา
27. นางวิไล ยูฮันเซ่น
28. นายวิบูลย์ บุตตะพรม
29. นายพิภพ เพียวิเศษ
30. นายวันชัย ประยงค์หอม
31. นางวิไล ยูฮันเซ่น
32. นางสาวพิมพ์ประไพ พูลทรัพย์
33. นางสาวกุหลาบ สุนนท์
34. นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย
35. นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์
36. นางสาวปวีณา ผิวขา
37. นายจักรรินทร์ จันปุ่ม
38. นางพรรณวดี เจริญนาม
39. นายเสกสันต์ ไชยบูลย์
40. นายสมพร แปไธสง
41. นายวรรณสิทธิ์ คาเพราะ
42. นางสาวเพียงใจ ราชกุล
43. นายวิชา อาญาเมือง
44. นายทศพล สุวรรณไตรย์
45. นางพัชรพร สุวรรณไตรย์
46. นางวัชราภรณ์ สิงห์แก้ว
47. นายมงคล ดัชนี
48. นายศศิพงษา จันทรสาขา
49. นางสาวณิราวรรณ ปัญสุทธิ์
50. นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขขี
51. นางสาวรุจาภา วีสเพ็ญ
52. นางสาวเสาวนีย์ บุพบุญ
53. นางลักขณา บุญนา
54. นางวันวิภา แพงแก้ว
55. นางสมจิตร น้าค้าง
56. นายกานต์ สุวรรณพันธ์
57. นายวีระเกียติ วายุทัศน์
58. นายยุทธนา บุศเนตร
59. นางมยุรี อึ้งตระกูล
60. นายภานุมาศ ลาพา
61. นางวิลาวรรณ สุวรรณโคตร

ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
ผบก.ภ.จว.มุกดาหา
ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร
แทน รอง ผอ.รมน.จว.มห. (ท.)
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาi
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดมุกดาหาร
หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
แทน สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทน ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แทน ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยฯ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
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ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
2. หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
3. ผู้อานวยการสานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
4. ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
5. นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
6. ผอ. คปภ.จ.มห
7. ผู้อานวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร
8. ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
9. หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 10.2
10. ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
11. ผอ.สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดมุกดาหาร
12. ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
13. ผกก.สภ.คาชะอี
14. ผกก.อก.ภ.จว.มห.
15. ผกก.สภ.นิคมคาสร้อย
16. ผกก.สภ. ดอนตาล
17. กก.สภ. หนองสูง
18. ผกก สภ.ดงหลวง
19. ผกก สภ.หว้านใหญ่
20. หัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดมุกดาหาร
21. หัวหน้าสถานีเรือมุกดาหาร
22. ผบ.นพค. 24
23. สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
24. ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
25. ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
26. อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
27. ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดมุกดาหาร
28. ผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
29. ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
30. ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
31. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
32. ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
33. ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
34. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
35. ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
36. ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
37. ผู้อานวยการสถานพินิจจังหวัดมุกดาหาร
38. หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
39. หัวหน้าด่านตรวจประมงมุกดาหาร
40. ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
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41. ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
42. ผอ.การท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
43. นายสถานีเดินรถจังหวัดมุกดาหาร
44. นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
45. ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
46. ผอ.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
47. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
48. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
49. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ มุกดาหาร
50. หัวหน้าภาคบริการโลหิตที่ 7 อุบลราชธานี
51. หัวหน้าด่านตรวจประมงจังหวัดมุกดาหาร
52. หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
53. หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
54. ผอ.กสทช. เขต 25
55. หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
56. ผอ.ศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร
57. หัวหน้าด่านป่าไม้มุกดาหาร
58. รองประธาน ก.ธ.จ.มุกดาหาร
59. โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
60. หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
61. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มน้าฯ
62. หน.อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
63. หน.อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
64. หน.อุทยานแห่งชาติภูผายล
65. ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
66. นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
67. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
68. ผจก. ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ.มห.
69. ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
70. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
71. ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
72. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
73. นายกสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร

๕
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางบุญญสรณ์ บุญโสม
2. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร
3. นายทวีศักดิ์ ป้องศรี
4. ว่าที่ ร.ต.ล้า ปลูกเพชร์

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ ฯ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร
5. นางวาโย ตึกประโคน
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
6. นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
7. นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
8. นางสาวฐาปภรณ์ คนเพียร
นักวิเทศสัมพันธ์ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
9. นางสาวจิราพร สุระพันธุ์
ลูกจ้างเหมาบริการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา เวลา 09.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประธานการประชุมกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน
ลาดับ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.๑ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
(1) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 4 คน
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่

1

พันตารวจโทนิเวศ เด่นนินนาท

2

นายชยานนท์ พยาเวช

3

นางสุพร สุขใจ

4 นายอนุชิต ชนะวัฒน์ปัญญา
มติที่ประชุม
รับทราบ

มติที่ประชุม

อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดอานาจเจริญ
อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการ
สูงสุด สานักงานอัยการจังหวัด
สมุทรสงคราม
อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการ
สูงสุด สานักงานคดีอาญา
วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

อัยการจังหวัดมุกดาหาร
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัด
มุกดาหาร
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร

๑.2 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนเมษายน 2564 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

๖
ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2564 เมื่ออังคารที่ 30 มีนาคม 2564
รายงานการประชุมมีจานวน 22 หน้า ฝ่ ายเลขานุการได้ เผยแพร่ รายงานการประชุ ม
ในเว็ บไซต์ จั งหวั ด www.mukdahan.go.th และได้ จั ดส่ งรายงานการประชุ มทาง E-Mail
ส่วนราชการและหน่วยงานตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงาน
การประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2564 เมื่ออังคารที่ 30 มีนาคม 2564

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
- รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
มติ คณะรั ฐมนตรี เมื่อวั นที่ 10 พฤศจิ กายน 2563 มีมติ เห็ นชอบก าหนดเป้ าหมาย
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสนับสนุนการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสังคมภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 โดยกาหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณฯ เป็นรายไตรมาส

คลังจังหวัด

หน่วยวัดเป้าหมาย : ร้อยละ

ไตรมาสที่
1
2
3
4

ภาพรวม
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)
32
54
77
100

งบประจา
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)
36
57
80
100

ลงทุน
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)
20
45
65
100

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2564
หน่วย : ล้านบาท
ประเภท
งบภาพรวมทั้งจังหวัด
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม
งบจังหวัด
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม

เงินรับโอนจัดสรร

ก่อหนี้
(PO+เบิกจ่าย)

เบิกจ่าย
จานวนเงิน
(ร้อยละ)

ลาดับ
เบิกจ่าย

1,014.145
1,571.438
2,585.584

803.300
1,004.150
1,807.449

794.061
427.127
1,221.187

78.30
27.18
47.23

31
49
49

36.905
135.524
172.429

12.845
81.752
94.597

8.382
6.776
15.158

22.71
5.00
8.79

44
49
48

280.461
280.461

16.491
16.491

16.491
16.491

5.88
5.88

๗
หน่วย : ล้านบาท
ประเภท

เงินรับโอนจัดสรร

งบองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายจ่ายประจา
143.833
รายจ่ายลงทุน
40.641
ภาพรวม
184.474
งบเทศบาลเมือง
รายจ่ายประจา
122.895
รายจ่ายลงทุน
20.685
ภาพรวม
143.580

ก่อหนี้
(PO+เบิกจ่าย)

เบิกจ่าย
จานวนเงิน
(ร้อยละ)

ลาดับ
เบิกจ่าย

86.884
86.884

86.884
86.884

60.41
47.10

37
35
61

100.662
100.662

100.662
100.662

81.91
70.11

4
188
48

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2564
(หน่วย : ล้านบาท)
ประเภท
ปี พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม

งบประมาณ
614.726

เบิกจ่าย
จานวนเงิน

ร้อยละ

398.732

64.86

รับทราบ
๓.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
- ไม่มี

คลังจังหวัด

๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)
(1) รายงานประมาณการเศรษฐกิ จ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ปี 2563 และแนวโน้ ม
ปี 2564 (ณ เดือนมีนาคม 2564 ) (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
“เศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร ปี 2564 คาดว่าจะขยายตัว 2.9”สานักงานคลั ง
จังหวัดมุกดาหาร ได้ประเมินภาวะเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารปี 2564 คาดการณ์ว่าจะมี
แนวโน้มขยายตัวในอัตราร้อยละ 2.9 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ (2.5-3.8) ซึ่งสูงกว่าที่
คาดการณ์ไ ว้ ณ เดือ นธัน วาคม 2563 ที่ คาดว่ าจะขยายตัว ร้อ ยละ 2.4 โดยคาดว่าจะ
ขยายตัวจากภาคการผลิต เนื่องจากภาคบริการ คาดว่าจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น จากการผ่อน
คลายมาตรการ และไม่มีการจากัดการเดินทางของประชาชน โดยทุกคนต้องปฏิบัติตาม
มาตรการความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์โรคระบาด โรควิด 19 โดยภาครัฐมีการกระตุ้นน
เศรษฐกิจผ่านโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตั้งปี 2563 เป็นต้นมา ด้วยการอัดฉีดเงินเข้า
ระบบผ่านความช่วยเหลือต่าง ๆ เพื่อ ให้ประชาชนได้จับจ่ายใช้สอยให้เกิดการหมุนเวียนของ
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ด้านภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีการเพิ่มกาลังการผลิตของโรงงานในจังหวัดคาด
ว่าผลผลิตคาดว่าจะเพิ่มขึ้น ประกอบกับโรงงานขนาดใหญ่ในจังหวัดเป็นอุตสาหกรรมแปรรูป
สินค้าเกษตรที่มีความต้องการของตลาดปลายทางอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ข้าว ยางพารา น้าตาล
และแป้งมันสาปะหลัง เป็นสาคัญ สาหรับภาคการใช้จ่าย คาดว่าจะขยายตัวในอัตราชะลอลง
เนื่องจากการค้าชายแดนจังหวัดมุกดาหาร มีการขยายตัวมากที่สุดในปี 2563 ซึ่งเป็นผลจาก
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทาให้มีการปิดจุดผ่อนปรนต่าง ๆ ตามแนวชายแดนเพื่อ
ความปลอดภั ย และมั่น คงของประเทศ และเงื่อ นไขและขั้ น ตอนการผ่ านด่ า นมุ ก ดาหาร
ค่อนข้างมีการวางแผนที่ดีทาให้ผู้ประกอบการขนส่งต่าง ๆ เลือกใช้เส้นทางนี้ เป็นผลให้มูลค่า
การค้าชายแดนสูงมาก มีผลทาให้ปี 2564 คาดว่าจะชะลอตัวลง ด้านการใช้จ่ายภาครัฐที่
พยามกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการต่าง ๆ ทาให้ส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนในจังหวัดมี

๘
ความคึกคักมากขึ้น เช่น โครงการเราชนะ โครงการคนละครึ่ง โครงการเรารักกัน โครงการเรา
เที่ยวด้วยกัน เป็นต้น การลงทุนภาคเอกชนจะเป็นในแนวทางฟื้นฟูกิจการและเสริมสภาพ
คล่องให้กับกิจการเพิ่มขึ้น ด้ า นการผลิ ต (Supply side) คาดว่ า จะขยายตั ว ร้ อ ยละ 6.4
(โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ (6.2 - 7.2) ชะลอตัวจากปีก่อนหน้าที่คาดว่าจะขยายตัวร้อย
ละ 9.6 โดยเป็ นผลจากภาคบริการ คาดว่าจะขยายตัว จากปีก่อน เนื่องจากปีก่อนมีการ
ดาเนินมาตรการเข้มค้นมีมาตรการปิดเมือง (Lock down) ทาให้ไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยว
ได้สะดวกในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 และมีการระบาดระลอก 2 ช่วงปลายปี
ทาให้นักท่องเที่ยวลดลงอย่างมาก สาหรับในปี 2564 มีการผ่อนคลายมาตรการโดยไม่ได้
จากัดการเดินทางของประชาชน แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย ตามที่ สบค. และ
ตามประกาศของจังหวัด อย่างไรก็ตามรัฐบาลยังมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยา ทาให้มีเม็ดเงิน
หมุนเวียนในจังหวัดเพิ่มขึ้น ได้แก่ โครงการคนละครึ่ง โครงการเราชนะ โครางการเราเที่ยว
ด้ ว ยกั น ประกอบกั บ มี ก ารให้ เ งิ น กู้ ด อกเบี้ ย ต่ าแก่ ภ าคธุ ร กิ จ (soft loan) การช่ ว ยเหลื อ
เกษตรกร จะช่วยพยุงเศรษฐกิจให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ และภาคอุตสาหกรรม คาดว่าจะ
ขยายตัวจากรายได้ภาคอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการทยอยฉีดวัคซีนทั้งใน
ประเทศและทั่วโลก ส่งผลให้ความเชื่อมั่นมีแนวโน้มดีขึ้น ประกอบกับโรงงานอุตสาหกรรม
น้าตาลในจังหวัดมีการขยายกาลังการผลิตเพิ่มขึ้น สาหรับภาคเกษตรกรรม คาดว่าจะชะลอ
ตัวจากปีก่อน เนื่องจากปีที่ผ่านมามีการขยายตัวของปริมาณยางพารา และมันสาปะหลั ง
ซึ่งเป็นไปตามพื้นที่เก็บเกี่ยวและความต้องการของตลาดปลายทาง จากการนาไปผลิตถุงมือ
ยางและแอลกอฮอล์ เป็นสาคัญ ด้านการใช้จ่าย (Demand side) คาดว่าจะชะลอตัวที่ร้อยละ
2.7 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ (1.8-3.5)) ชะลอตัวจากปีก่อนหน้าที่คาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 26.7 คาดว่าจะมาจากการใช้จ่ายภาครัฐ โดยจะมีการอัดฉีดเงินเข้าระบบ ผ่ าน
โครงการต่าง ๆ เช่น โครงการคนละครึ่ง ที่ให้วงเงินผู้ผ่านเกณฑ์คนละ 3,500 บาท โครงการ
เราชนะ ที่มีการช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับประชาชนที่ผ่านเกณฑ์ เป็นวงเงินคนละ 7,000
บาท โครงการเรารักกัน ที่ช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 33 รายละ 4,000 บาท และเพิ่ม
วงเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการ 675 และ 700 บาท ให้กับผู้มีรายได้ ไม่เกิน 100,000
บาท/ปี และผู้ที่รายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี และเม็ดเงินอื่น ๆที่ผ่านทางหน่วยงานราชการ
ตามโครงการต่าง ๆ เพื่อซื้อสิ นค้ากับร้านค้าที่เข้าร่ว มโครงการ และเพื่อเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจภายในประเทศ การบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ านมา
เนื่ องจากประชาชนไม่ได้จากัดการเดินทางของประชาชนโดยสามารถเดินทางไปมาข้าม
จั ง หวั ด ได้ และจากมาตรการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ของภาครั ฐ เป็ น การเพิ่ ม ก าลั ง ซื้ อ ท าให้
ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น โดยมีเครื่องชี้สาคัญในช่วงไตรมาสแรก ได้แก่ การจด
ทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน และจดทะเบียนรถจักรยายนต์ เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ
40.3 และ 17.7 ตามล าดั บ และคาดว่ า การฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคโควิ ด 19 ได้ อ ย่ า ง
ครอบคลุมจะทาให้เศรษฐกิจมีการปรับตัวดีขึ้นกว่าปีก่อน สาหรับ การค้าชายแดน คาดว่าจะ
ชะลอตั ว จากปี ที่ ผ่ า นมา เนื่ อ งจากปี ที่ ผ่ า นมามี ก ารขยายตั ว ในอั ต ราที่ สู ง มากจากการที่
ผู้ประกอบการขนส่งเลือกใช้เส้นทางนาเข้า – ส่งออก ผ่านด่านมุกดาหาร เนื่องจากมีพิธีการ
ขั้ น ตอนและระยะเวลาไม่ น านเมื่ อ เที ย บกั บ ด่ า นอื่ น ที่ มี เ ส้ น ทางใกล้ เ คี ย งกั น เมื่ อ อยู่ ใ น
สถานการณ์โรคโควิด 19 เนื่องจากเป็นเส้นทาง EWEC ซึ่งเชื่อมโยงถึงเวียดนามและจีนตอน
ใต้ การลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะชะลอตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากนักลงทุนรอดู
ทิศทางของเศรษฐกิจและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับการ
เข้าถึงสินเชื่อในเชิงปฏิบัติมีขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อน ทาให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ไม่เต็มที่

๙
สาหรับ เสถีย รภาพเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร อัตราเงินเฟ้อทั่ว ไปจังหวัดมุกดาหาร ในปี
2564 คาดว่าจะอยู่ ที่ร้อยละ 1.2 (ทรงตัว จากที่คาดการณ์ไว้ ณ เดือนธันวาคม 2563
ที่คาดการณ์ไว้อยู่ที่ร้อยละ 1.2) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 0.1 โดยมีสาเหตุจากราคา
น้ามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากปีที่ผ่านมาเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด
19 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ ยังไม่มียารักษาและทั่วโลกมีความตื่นตระหนก มีการปิดประเทศห้าม
เดินทางข้ามประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ทาให้ความต้องการการใช้น้ามันเชื้อเพลิงใน
ตลาดโลกลดลง ทาให้น้ามันราคาลดต่าเป็นประวัติการณ์ในรอบหลายสิบปี สาหรับในปีนี้
ราคาน้ามันกลับมาเพิ่มขึ้นราคาโดยเฉลี่ยเท่าๆกับก่อนการเกิดโรคโควิด 19 ซึ่งมาจากหลาย
สาเหตุ ทั้งกิจกรรมทางการผลิตแต่ละประเทศเริ่มกลับมาดาเนิน การได้ปกติและการปรับตัว
ของผู้ผลิตน้ามัน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้น้ามันทั่วโลกและไม่ให้ให้เกิด
ปริมาณน้ามันล้นตลาด (Over Supply) จ้างงานในจังหวัดมุกดาหาร ในปี 2564 คาดว่ามี
การจ้างงานจานวน 195,121 คน หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จานวน 1,676 คน (สูงกว่าที่
คาดการณ์ ไ ว้ ณ เดื อ น ธั น ว าคม 2563 จ านว น 193, 444 คน) เนื่ อ งจาก
มีการส่ งเสริ มการจ้ างงานของภาครัฐ เพื่อบรรเทาปัญหาจากการว่างงาน เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากโรคโควิด 19 เป็นสาคัญ รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร
ปี 2564 ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารในปี 2564 คาดการณ์ว่า
จะขยายตัวจากปีก่อนที่ร้อยละ 2.9 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.5-3.8) โดยขยายตัว
จากทั้ ง ด้ า นการผลิ ต (Supply side) และด้ า นการใช้ จ่ า ย (Demand side) ของจั ง หวั ด
โดยมีร ายละเอี ย ด ดั งนี้ ด้านการผลิ ต (Supply side) คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.4 (โดยมีช่วง
คาดการณ์ที่ร้อยละ 6.2-7.2) ซึ่งขยายตัวจากปีก่อนหน้าจากภาคเกษตรกรรม ซึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุน
หลายอย่าง ได้แก่ การพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่แจ้งว่าปี 2564 จะเข้าสู่ฤดูฝนที่เร็วขึ้น ปริมาณ
น้ าฝนมี มากขึ้ น ส่ งผลดี ต่ อพื ชผลการเกษตร ประกอบกั บหน่ วยงานภาครั ฐมี การขุ ดเจาะ
บ่อบาดาลและสูบน้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในปีที่ผ่านมาและต่อเนื่องมากจนถึง
ปีนี้ โดยกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพลังงาน การทาเกษตรแปลงใหญ่ โดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ที่ทาให้ การบริหารจัดการแปลงผลผลิ ตเป็นระบบมากขึ้น ประกอบกับเกษตรกร
บางส่วนมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่และเพื่อสร้างรายได้เพิ่มจากการทาปศุสัตว์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่
ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ โคขุน เพื่อจาหน่ายภายในประเทศ และส่งออกไปต่างประเทศ (จีนและเวียดนาม)
โดยมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบมากขึ้น ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีสินเชื่อให้เกษตรกรที่รวมกลุ่มกัน สามารถสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน
ได้เป็นอย่างดี สาหรับภาคบริการ ที่คาดว่าจะขยายตัวเพิ่ มขึ้น เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทาให้รัฐบาลมีมาตรการประกาศปิดประเทศ ปิดเมือง (Lock down)
และการแพร่ระบาดของโรคโรควิด 19 มีผลถึงปี 2564 แต่มีการจัดการที่ดีขึ้นและคาดว่าจะการป้องกัน
ด้วยการให้วัคซีนกับบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ก่อน และมีการทยอยฉีดวัคซีนให้กับ
ประชาชนในประเทศเพิ่มขึ้น เบื้องต้นมีการสารวจความสมัครใจในการรับวัคซีนกับประชาชนทุกคนใน
จังหวัดแล้ว อีกทั้งมีการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการคนละครึ่ง โดยมี
การใช้จ่ายผ่านโครงการ เดือนมกราคม – มีนาคม 2564 จานวน 109.3 ล้านบาท โครงการเราชนะ มี
การใช้จ่ ายผ่ านโครงการ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564 จานวน 1,024.7 ล้านบาท ทาให้มีเม็ดเงิน
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นประกอบกับผู้ประกอบการที่มีการปรับตัว เช่น มีการรับคาสั่งซื้อและ
ส่ งสิ นค้ าโดยใช้ ระบบโลจิ สติ กส์ และโอนเงิ นผ่ านระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ มากขึ้ น ประกอบกั บ
ภาคอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะขยายตัว จากที่หดตัวในปีที่ผ่านมา โดยมีการเพิ่มทุนการจดทะเบียน เพื่อ
เพิ่มกาลังการผลิตของผู้ประกอบการเพื่อรองรับปริมาณผลผลิตของทั้งภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง

๑๐
ด้านการใช้จ่า ย (Demand side) คาดว่าจะชะลอตั ว ที่ร้อยละ 2.7 (โดยมีช่ว ง
คาดการณ์ที่ร้อยละ (1.8-3.5)) ชะลอตัวจากปีก่อนหน้าที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 26.7
คาดว่าจะมาจากการใช้จ่ายภาครัฐ โดยจะมีการอัดฉีดเงินเข้าระบบ ผ่ านโครงการต่างๆ
เช่น โครงการคนละครึ่ง ที่ให้วงเงินผู้ผ่านเกณฑ์คนละ 3,500 บาท โครงการเราชนะ ที่มีการ
ช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับประชาชนที่ผ่านเกณฑ์ เป็นวงเงินคนละ 7,000 บาท โครงการ
เรารักกัน ที่ช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 33 รายละ 4,000 บาท และเพิ่มวงเงินให้กับผู้ถือ
บัตรสวัสดิการ 675 และ 700 บาท ให้กับผู้มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี และผู้ที่
รายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี และเม็ดเงินอื่น ๆที่ผ่านทางหน่วยงานราชการตามโครงการ
ต่ า ง ๆ เพื่ อ ซื้ อ สิ น ค้ า กั บ ร้ า นค้ า ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ และเพื่ อ เป็ น การกระตุ้ น เศรษฐกิ จ
ภายในประเทศ การบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจาก
ประชาชนไม่ได้จากัดการเดินทางของประชาชนโดยสามารถเดินทางไปมาข้ามจังหวัดได้ และ
จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เป็นการเพิ่มกาลังซื้อทาให้ประชาชนมีการจับจ่าย
ใช้สอยเพิ่มขึ้น โดยมีเครื่องชี้สาคัญในช่วงไตรมาสแรก ได้แก่ การจดทะเบียนรถยนต์ส่วน
บุคคลไม่เกิน 7 คน และจดทะเบียนรถจักรยายนต์ เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 40.3 และ 17.7
ตามล าดั บ และคาดว่ า การฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคโควิ ด 19 ได้ อ ย่ า งครอบคลุ ม จะท าให้
เศรษฐกิจมีการปรับตัวดีขึ้นกว่าปีก่อน สาหรับการค้าชายแดน คาดว่าจะชะลอตัวจากปีที่ผ่าน
มา เนื่องจากปีที่ผ่านมามีการขยายตัวในอัตราที่สูงมากจากการที่ผู้ประกอบการขนส่งเลือกใช้
เส้นทางนาเข้า – ส่งออก ผ่านด่านมุกดาหาร เนื่องจากมีพิธีการขั้นตอนและระยะเวลาไม่นาน
เมื่อเทียบกับด่านอื่นที่มีเส้นทางใกล้เคียงกัน เมื่ออยู่ในสถานการณ์โรคโควิด 19 เนื่ องจาก
เป็นเส้นทาง EWEC ซึ่งเชื่อมโยงถึงเวียดนามและจีนตอนใต้ การลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะ
ชะลอตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากนักลงทุนรอดูทิศทางของเศรษฐกิจและมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับการเข้าถึงสินเชื่อในเชิงปฏิบัติมีขั้นตอนที่
ค่อนข้างซับซ้อน ทาให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ไม่เต็มที่ ด้ า นเสถี ย รภาพเศรษฐกิ จ ส าหรั บ
เสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร อัตราเงินเฟ้อทั่วไปจังหวัดมุกดาหาร ในปี 2564 คาดว่าจะ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ (1.1) –(1.2) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ
0.1จากการผ่อนคลายมาตรการของหลายประเทศ โดยมีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด
19 เพิ่มขึ้น และมีวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ทาให้สถานการณ์ต่าง ๆ ทั่วโลกดีขึ้ น การจ้างงานใน
จังหวัดมุกดาหาร ในปี 2564 คาดว่ามีการจ้างงานจานวน 195,121 คน หรือเพิ่มขึ้นจานวน
1,676 คน จากปีก่ อน (โดยมีช่วงคาดการณ์ 194,853 - 195,603 คน) เพิ่มขึ้นเนื่ องจาก
มีมาตรการส่งเสริมการจ้างงานของภาครัฐผ่านโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริมการ
จ้างงานของภาคเอกชนโดยรัฐสนับสนุน ปัจจัยสนับสนุนต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหาร
ในปี 2564 เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร จากการได้รับประกาศจัดตั้งให้
เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 จังหวัดแรก ทาให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง
ๆ ได้แก่ ถนนสี่ช่องจราจร เนื่องจากอยู่ในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก
(East – West Economics Corridor : EWEC) หรือเส้นทางหมายเลข 9 (R9) และถนนใน
เขตจังหวัดมุกดาหารมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น มีสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 โดยได้รับ
การผลักดันให้เป็น “ท่าเรือบก” เป็นประตูเชื่อมโยงอาเซียนได้อย่างสะดวก เนื่องจากมีเขต
ติดต่อกับ สปป.ลาว เป็นเส้นทางการค้าที่สาคัญกับเวียดนามและจีน เนื่องจากมีมูลค่าการ
นาเข้า – ส่งออก เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ เนื่องจากเป็นระยะทางที่สะดวกและมีการ
บริหารจัดการที่ดี ทาให้การขนส่งสินค้ามีความสะดวกรวดเร็วมีโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร
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ที่สาคัญของจังหวัด ได้แก่ โรงสีข้าว โรงงานน้าตาล โรงงานแปรรูปยางพารา และโรงงานแป้ง
มัน ส าปะหลั ง เพื่อ รองรับสิ นค้า เกษตรจากเกษตรกรในจั งหวั ดและจากจัง หวัด ใกล้ เคีย ง
โดยเฉพาะมี ก ารเพิ่ ม ก าลั ง การผลิ ต ของโรงงานน้ าตาลจากเดิ ม 14,000 ตั น อ้ อ ย/วั น
เป็น 26,000 ตันอ้อย/วัน ทาให้มูลค่าการผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เ ป็ น เ ข ต ส่ ง เ ส ริ ม เ มื อ ง
อัจฉริยะมุกดาหาร โดยกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศให้จังหวัดมุกดาหาร
เป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City มุกดาหาร) ประเภทเมืองเดิมน่าอยู่ (Liveable
City) ได้แก่ สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) การเดินทางและการขนส่งอัจฉริยะ
(Smart Mobility) การดารงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) และเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart
Economy) ปัจจัยเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหารในปี 2564 การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 หากการระบาดของโรคโควิด 19 ทั่วโลก
ยังไม่ลดลง หรือมีการระบาดซ้าในพื้นที่เดิม และถ้าวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ยังไม่ได้ใช้
อย่างทั่วถึงก็จะกระทบกับเศรษฐกิจต่อไป ความผันผวนของราคาน้ามันในตลาดโลก เนื่องจาก
ปัจจุบันประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ามันยังมีความขัดแย้งกัน และภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอ
ตัวเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 เศรษฐกิ จ ของประเทศคู่ ค้ า และนโยบาย
การค้าการลงทุน ของประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากจังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดน
ที่ต้องอาศัยกาลังซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นสาคัญ ความผั น ผวนของราคาสิ นค้ าเกษตร
เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดมุกดาหารมีอาชีพทาการเกษตร หากราคาสินค้ามี
ราคาตกต่า ก็จะส่งผลต่อกาลังซื้อของประชากรส่วนใหญ่ที่จะลดลง หากราคาสินค้าเกษตรอยู่
ในเกณฑ์ ดี จ ะส่ ง ผลท าให้ เศรษฐกิ จ ฐานรากของจั งหวั ด มีก ารขับ เคลื่ อนที่ ดี ภัย ธรรมชาติ
โดยมี ข้อ มูล จากกรมอุ ตุ นิย มวิ ทยาคาดว่ าปี นี้ ปริ มาณน้ าฝนจะมาก ซึ่ งเป็น ปรากฎการณ์
ลานีญา (ปริมาณน้ามาก) อาจจะทาความเสียหายให้กับพื้นที่ทาการเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่มต่าได้
รับทราบ
(2) โครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
(สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร)
จั ง หวั ด มุ ก ดาหารได้ จั ด ท าโครงการมุ กดาหารบ้ านสวย เมื องสะอาดประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564- 2565 เพื่อขับเคลื่ อนนโยบายของจังหวัดมุกดาหาร โดยมี
เป้ า หมาย ด าเนิ น การ 5 ด้ า น 1. การบริ ห ารจั ด การมู ล ฝอย 2. มุ ก ดาหารบ้ า นสวย
3. มุกดาหารเมืองสะอาด 4. การจัดระเบียบสายไฟฟ้า และสายสื่อสาร 5. การจัดระเบียบ
จราจร ทางเท้า การจอดรถโดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี้ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ
โครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาดประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2564- 2565โดยผู้ว่า
ราชการจังหวัด เป็นประธาน/รองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกคน เป็นรองประธานท้องถิ่นจังหวัด
เป็ น เลขานุ ก าร ตามค าสั่ ง จั ง หวั ด ที่ 5640/2563 ลงวั น ที่ 28 ธั น วาคม 2563
และคาสั่ ง ที่ 75 /2564 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 จัดประชุม คณะกรรมการบริหาร
จัดการโครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาดประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2564- 2565
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ จัดตั้งคณะทางานสนับสนุนการดาเนินงานโครงการบ้านสวย เมืองสะอาด
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2564-2565 โดยมี ร องผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ทั้ง 3 ท่าน เป็ นหั วหน้าคณะทางาน นายบุญช่วย น้อยสั นเทียะ รองผู้ ว่าราชการจังหวัด
มุกดาหาร รับผิ ดชอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริห ารจัดการมู ลฝอย มุกดาหารบ้านสวย
มุกดาหารเมืองสะอาด นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร รับผิดชอบ
2 ด้าน ได้แก่ การจั ดระเบียบสายสื่ อสารที่เดินตามตามเสาไฟฟ้า การจั ดระเบียบจราจร
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ทางเท้า การจอดรถในเทศบาล , ชุมชนเมืองในเขต องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ทุก แห่ ง
นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร รับผิดชอบการติดตามและประเมินผล
และการประชาสัมพันธ์ จังหวัดมุกดาหารได้ จัดกิจกรรมเปิดโครงการมุกดาหารบ้านสวย
เมืองสะอาด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 เมื่อวั นที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
ทั้งระดับจังหวัดและอาเภอ จังหวัดมุกดาหารแจ้งให้ทุกส่วนราชการหน่วยงาน ดาเนินการ
ขับเคลื่อนโครงการฯ และรายงานผลการดาเนินงานพร้อมรูปถ่ายให้จังหวัดทราบทุกวันที่ 1
ของเดื อ น และเน้ น ย้ ากาประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดาเนินการ
รับทราบ
(3) ความคืบหน้าการดาเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
(ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ความคื บ หน้ า การด าเนิ น งานการขั บ เคลื่ อ นไทยไปด้ ว ยกั น การแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด และคณะทางานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด
มุกดาหารได้ดาเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
ไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ตามองค์ประกอบที่สานักนายกรัฐมนตรีกาหนด ตามคาสั่งจังหวัด
มุกดาหาร ที่ 3469/2563 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ทาหน้าที่กากับ ติดตาม เร่งรัด
ช่วยเหลือเยียวยา และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดย
การบูรณาการการทางานร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
มุกดาหาร เป็นประธานคณะกรรมการฯ และมีปลัดจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าสานักงาน
จังหวัดมุกดาหาร เป็นเลขานุการร่วมฯ ประกอบกับแต่งตั้งผู้แทนสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๔ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ (เพิ่มเติม)
ตามคาสั่งจังหวัดมุกดาหารที่ 1444/2564 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 และได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางาน เพื่อให้การดาเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับ
จังหวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้ คาสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 4648/2563 ลงวันที่
26 ตุล าคม 2563 แต่ งตั้ง คณะกรรมการอ านวยการขับ เคลื่ อนไทยไปด้ ว ยกั น จัง หวั ด
มุกดาหาร มีผู้ ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานคณะกรรมการฯ และจ่าจังหวัด
มุกดาหาร เป็นกรรมการและเลขานุการ ทาหน้าที่ อานวยการ เร่งรัด กากับติดตาม และ
ประเมินผลการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ค าสั่ ง จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ที่ 4847 –
4853/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
ระดับอาเภอ ทาหน้าที่ ติดตาม รับฟัง รวบรวมประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชน
และด าเนิ น การตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ในกรณี ที่ เ กิ น
ศักยภาพของอาเภอให้รายงานคณะทางานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัด มุกดาหาร ทราบ
เพื่อจัดทาแผนงาน/โครงการ เสนอให้คณะกรรมกาฯ ระดับจังหวัด พิจารณา) คาสั่งจังหวัด
มุกดาหาร ที่ 5261/2563 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนไทย
ไปด้วยกัน จังหวัดมุกดาหาร ทาหน้าที่ จัดทา พิจารณา กลั่นกรอง แผนงาน/โครงการคาขอ
งบประมาณการดาเนินโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ตามที่ส่วนราชการ หน่วยงานได้
เสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการเร่งด่วน และรายงานให้คณะกรรมการฯ ระดับ
จังหวัด ทราบและพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ จานวน ๖ ด้าน ตามกลุ่ มปัญหาที่
ประชาชนมีความต้องการ ดังนี้ ด้านที่ส่วนราชการ หน่วยงาน สามารถดาเนินการแก้ไขเอง
ได้ ด้านรายได้และการส่งเสริมอาชีพ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านภัยแล้ง อุทกภัย ด้ า นโครงสร้ า ง
พื้นฐาน ด้านสวัสดิการรัฐ และอื่นๆ การประชุมของคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
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ระดับจังหวัดได้ดาเนินการประชุมแล้ว จานวน ๒ ครัง้ ดังนี้ ประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑ เมื่ อ วั น ที่ 22
กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด
มุกดาหาร มีประเด็นการประชุม มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันให้
คณะกรรมการฯ ได้รับทราบ จัดทาแบบฟอร์มฐานข้อมูลประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และปัญหา
ความต้องการรวมถึงแบบฟอร์มแผนงาน/โครงการ ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน ได้จัดทา และ
เสนอให้คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด พิจารณาแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
ระดับอาเภอประชุมครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง
ประชุมแก่ง กะเบา ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร มีประเด็นการประชุม ดังนี้ นาเสนอ
สรุปข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการเร่งด่วน ที่ส่วนราชการหน่วยงาน เสนอให้
คณะกรรมการฯ พิจารณามอบหมายคณะทางานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดมุกดาหาร
ทั้ง ๖ ด้าน ทาหน้าที่ จัดทา พิจารณา กลั่นกรอง แผนงาน/โครงการคาของบประมาณการ
ดาเนินโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ตามที่ส่วนราชการ หน่วยงานได้เสนอสรุปข้อมูล
ปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นและความต้ อ งการเร่ ง ด่ ว น ที่ ส่ ว นราชการหน่ ว ยงาน เสนอให้
คณะกรรมการฯ พิจารณา ด้านที่ส่วนราชการ หน่วยงาน สามารถดาเนินการแก้ไขเองได้
จานวน ๓๙ โครงการ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จานวน 7,164 ราย ได้มอบหมายให้ส่วน
ราชการ หน่ว ยงานได้ดาเนินการและรายงานผลให้ คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดทราบ
สาหรับด้านรายได้และการส่งเสริมอาชีพ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านภัยแล้ง อุทกภัย ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน และด้านสวัสดิการรัฐ ส่วนราชการ หน่วยงานได้เสนอปัญหาความต้องการที่เกิน
ศักยภาพ เพื่อให้คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด พิจารณา ให้ความช่วยเหลือ มีรายละเอียด
ดังนี้ ด้านรายได้และการส่งเสริมอาชีพ จานวน 4 โครงการ งบประมาณ 1,832,100 บาท
ประชาชนกลุ่ มเป้ าหมาย จานวน 2,575 ราย (เสนอให้ คณะกรรมการฯ ระดั บจังหวั ด
พิจารณา) ด้านที่อยู่อาศัย ได้จัดทาโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่อยู่อาศัย
แบบบู ร ณาการจั ง หวัด มุกดาหาร งบประมาณ 4,974,630 บาท ประชาชนเป้าหมาย
จานวน 52 ครัวเรือน และโรงเรียน ๑ แห่ง แยกเป็นการก่อสร้างที่อยู่อาศัย จานวน 31 แห่ง
และปรับปรุงซ่อมแซม จานวน 22 แห่ง (ขณะนี้หน่วยงานรับผิดชอบอยู่ระหว่างดาเนินการ
ตามโครงการฯ) ด้านภัยแล้ง อุทกภัย จานวน 87 โครงการ งบประมาณ 211,572,800
บาท ประชาชนเป้าหมาย จานวน 46,287 ราย และคณะกรรมการอนุกรรมการทรัพยากร
น้าจังหวัดมุกดาหารให้ความเห็นชอบแล้ว (เสนอให้คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด พิจารณา)
ด้านโครงสร้ างพื้น ฐาน จานวน 368 โครงการ งบประมาณรวม 438,110,508 บาท
ประชาชนเป้ า หมาย จ านวน 233,630 ราย (เสนอให้ ค ณะกรรมการฯ ระดั บ จั ง หวั ด
พิจารณา) ด้านสวัสดิการและอื่นๆ จานวน 2 โครงการ งบประมาณรวม 9,448,000 บาท
ประชาชนเป้าหมาย จานวน 3,557 ราย (เสนอให้คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด พิจารณา).
รั ฐ มนตรี รั บ ผิ ดชอบแนวคิด การขับ เคลื่ อนไทยไปด้ว ยกั น ระดับ พื้น ที่ จัง หวั ดก าหนดมอบ
นโยบาย ตามค าสั่ ง ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ 85/2564 ลงวั น ที่ 9 เมษายน 2564
มอบหมายให้นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รับผิดชอบ
แนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร จังหวัดมุกดาหาร โดย
จังหวัดมุกดาหารกาหนดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด เพื่อรับ
มอบนโยบายการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมดังกล่าว
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา ๑๐.00 น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร การใช้กลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด
ให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เนื่องจาก
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มีข้ อเสนอแผนงาน/โครงการจากหน่ว ยงานต่ า งๆ เป็ นจ านวนมาก จากการด าเนิ นงาน
ขับ เคลื่ อนไทยไปด้ว ยกันดังกล่ าว คณะรัฐ มนตรี จึง ได้ มีมติเมื่อวัน ที่ 30 มีน าคม 2564
เห็นชอบคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก และมอบหมายให้ห น่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนด จังหวัด
มุกดาหารได้แจ้ งให้ ห น่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาค
ประชาสั งคม เสนอโครงการตามที่คู่มือฯ ได้กาหนดแนวทางและแบบฟอร์มโครงการไว้
ภายในวัน ที่ ๓๐ เมษายน 2564 และเพื่ อ พิจ ารณา กลั่ น กรองโครงการให้ เ ป็น ไปตาม
แนวทางที่กาหนด จังหวัดได้มีคาสั่งที่ 1481/2564 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 แต่งตั้ง
คณะทางานพิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานรากจังหวัดมุกดาหาร จานวน ๔ ด้าน ประกอบด้วย (๑) ด้ า นการพั ฒ นา ท่ อ งเที่ ย ว
บริการ และการค้า มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ เป็นหัวหน้า
คณะทางาน และพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นคณะทางานและเลขานุการ (๒) ด้ า นการ
ยกระดับประสิทธิภาพและเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด
มุกดาหาร กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง เป็นหัวหน้าคณะทางาน และเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดมุกดาหาร เป็นคณะทางานและเลขานุการ (๓) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงาน มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกลุ่มภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานและสังคม เป็น
หัวหน้าคณะทางาน และแรงงานจังหวัดมุกดาหาร เป็นคณะทางานและเลขานุการ (๔) ด้ า น
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กลุ่มภารกิจด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและสั งคม เป็นหัว หน้าคณะทางาน และหัว หน้าส านักงานจังหวัดมุกดาหาร เป็น
คณะทางานและเลขานุการ 6. การดาเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากเมื่อโครงการฯ ได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากคณะทางานดังกล่าวแล้ว
จังหวัดกาหนดดาเนินการดังนี้ (๑) จัดส่งโครงการให้ CBO เขตพื้นที่ ให้คาแนะนา ตรวจสอบ
เกี่ยวกับความเหมาะสมของรายละเอียดงบประมาณ ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 (๒)
เมื่อโครงการได้รับการตรวจสอบจาก CBO เขตพื้นที่แล้ว ให้เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อน
ไทยไปด้ว ยกั น ระดับ จัง หวั ด พิจารณาให้ ค วามเห็ นชอบ (ระหว่า งวั นที่ 1-10 มิ ถุน ายน
2564) (๓) เสนอผลการพิจารณาของโครงการของคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
ระดับจังหวัด ต่อรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด
(นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม) และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย (ระหว่างวันที่ 11 – 20 มิถุนายน 2564) (๔) เสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
(ระหว่างวันที่ 21 – 30 มิถุนายน ๒๕๖๔) (๕) จั งหวั ดด าเนิ นโครงการตามที่ไ ด้รั บ อนุ มั ติ
และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ
รับทราบ
(4) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครั ฐ
ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
จั งหวัด มุกดาหาร แจ้งหน่ว ยงานบริห ารส่ ว นภูมิภ าคส่ งข้อมู ล ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย
ภายใน (IIT) และผู้ มีส่ ว นได้เสี ย ภายนอก (EIT) เพื่ อนาเข้าระบบ IITA ภายในวันที่ 25
มีนาคม 2564 โดยจังหวัด มีจานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) จานวน 2,539 คน
และจานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จานวน 1,531 คน ทั้งนี้ จังหวัดได้นาเข้า
ข้อมูลในระบบ ITAS เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 และได้ขอความร่วมมือ
ให้ ทุกส่ว นราชการแจ้งกลุ่ มเป้าหมาย คือ ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยภายใน IIT และผู้ มีส่ว นได้
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ส่วนเสียภายนอก EIT เข้าไปตอบแบบวัดการรับรู้ระหว่างวันที่ 1 – 15 เมษายน 2564
ผลการตอบแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) จานวน 2,539 คน จานวนค่าขั้น
ต่าที่ต้องตอบแบบวัดการรั บรู้ จานวน 254 คน มีผู้ ตอบด้ว ยตนเอง จานวน 792 คน
(ครบตามจานวนค่าขั้นต่า) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จานวน 1,531 คน จานวนค่า
ขั้นต่าที่ต้องตอบแบบวัดการรับรู้ จานวน 154 คน มีผู้ตอบด้วยตนเอง จานวน 484 คน
(ครบตามจานวนค่าขั้นต่า) การสมั ค รขอรั บ รางวั ล เลิ ศ รั ฐ ประจ าปี 2564 (1) จั ง หวั ด
มุกดาหาร ได้ดาเนินการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ชื่อผลงาน “มุกดาหารร่วมใจ ลดอุบัติภัยทางถนน”
โดยศู น ย์ อ านวยการความปลอดภั ย ทางถนนจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร (ศปถ.จั ง หวั ด ) เป็ น
ผู้รับผิดชอบ ซึ่งจังหวัดได้ส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ อยู่ ระหว่างรอผลพิจารณาจากผู้ ตรวจประเมินของสานักงาน ก.พ.ร. (2) จังหวัด
มุกดาหาร ได้ดาเนินการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ สมบูรณ์แล้ว ซึ่งขณะนี้ จังหวัดมุกดาหาร ผ่านขั้นตอน
ที่ 1 การตรวจพิจารณาเอกสารการสมัครเบื้องต้นแล้ว และได้ดาเนินการในขั้นตอนที่ 2
การตรวจเอกสารรายงานผลการด าเนิ น การพั ฒ นาองค์ ก าร (Application Report)
(แบบฟอร์มที่ 5 และแบบฟอร์มที่ 6) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ทั้งนี้จังหวัดมุกดาหาร
ได้ส่งเอกสารรายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) เรียบร้อย
แล้ ว ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งรอผลพิ จ ารณาจากผู้ ต รวจประเมิ น ของส านั ก งาน ก.พ.ร. (3)
สานักงาน ก.พ.ร. จะเปิดระบบให้จังหวัดดาเนินการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการ
เป็นระบบราชการ 4.0 (การประเมินตามตัวชี้วัด) ในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 –
30 มิถุน ายน 2564 ทั้งนี้ ส านักงาน ก.พ.ร. ให้จังหวัดแจ้งความประสงค์ในการใช้ผ ล
คะแนนเพื่อดาเนินการตามตัวชี้วัด PMQA 4.0 ดังนี้ 1. ยืนยันการใช้ผลคะแนนจากการ
สมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) ประจาปี 2564
(รอบเดือน มกราคม) หรือ 2. มีความประสงค์จะประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐ ในการ
เป็นระบบราชการ 4.0 (การประเมินตามตัวชี้วัด) ในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 30 มิถุนายน 2564 และขอให้แจ้งความประสงค์ ภายในวันที่ 29 เมษายน 2564 ซึ่ง
จังหวัดมุกดาหาร ได้แจ้งยืนยันมีความประสงค์จะประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการ
เป็นระบบราชการ 4.0 (การประเมินตามตัวชี้วัด) โดยไม่ใช้ผลคะแนนจากการสมัครขอรับ
รางวัลเลิศรัฐ
รับทราบ
๓.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) สรุปมติคณะรัฐมนตรี ประจาเดือนเมษายน 2564 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(2) ผลการด าเนิ นงานธนาคารขยะรี ไซเคิ ล ศาลากลางจั ง หวั ด มุ กดาหาร
ประจาเดือนมีนาคม 2564 (สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
มุกดาหาร)
(3) สรุ ป รายงานสถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน ข้ อ มู ล เดื อ นมี น าคม 2564
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)

๑๖

มติที่ประชุม

(4) สรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564
จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 (สานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
(5) จุลสารสานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 3/2564 (สานักงาน
คลังจังหวัดมุกดาหาร
(6) เลื่อนการจัดงาน “Mukdahan Trade Fair 2021” (สานักงานพาณิชย์จังหวัด
มุกดาหาร)
(7) สรุ ป สภาวะการค้ า ชายแดนไทยกั บ สปป.ลาว ด้ า นจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ประจ าเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ และมี น าคม 2564 (ส านั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด
มุกดาหาร)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
- ก าหนดประชุ ม กรมการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร และหั ว หน้ า ส่ ว นราชการประจ าจั ง หวั ด
มุ ก ดาหาร ครั้ ง ที่ 5/๒๕64 ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา ๐9.3๐ น.
ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 11.00 น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร)
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

