ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 1/2564
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา ๐9.3๐ น.
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...................................
พิธีการก่อนการประชุม
(1) พิธีมอบประกาศนียบัตรรางวัล ธัญญารักษ์อวอร์ด ประจาปี ๒๕๖๓ (ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
(2) พิ ธี ม อบรางวั ล การประกวดข้ า วหอมมะลิ ข องจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ปี ก ารเพาะปลู ก
2563/64 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
(1) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 4 คน
(2) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายไปดารงตาแหน่งจังหวัดอื่น จานวน 2 ราย
๑.2 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนมกราคม 2564 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563
รายงานการประชุ ม มี จ านวน 16 หน้ า ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ เ ผยแพร่ ร ายงาน
การประชุมในเว็บไซต์จังหวัด www.mukdahan.go.th และได้จัดส่งรายงานการประชุม
ทาง E-Mail ส่ ว นราชการ และหน่ว ยงานตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่ าวแล้ ว
ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล / มติคณะรัฐมนตรี (Agenda)
(1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
(2) การผ่ อ นผั น ให้ ค นต่ า งด้ าว 3 สั ญชาติ (กั มพู ชา ลาว และเมี ยนมา) อยู่ ใน
ราชอาณาจั กร และท างานอย่ างถู กต้ องตามกฎหมายเป็ นกรณี พิ เศษ ภายใต้
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 ระลอกใหม่
(สานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร)
(3) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ (หนึ่งตาบลหนึ่ง
มหาวิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัยสู่ตาบล (วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร)
๓.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
- ไม่มี
๓.๓ วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)
(1) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหารประจาเดือนธันวาคม 2563
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
(2) โครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
(สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร)

-2–
๓.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) สรุปมติคณะรัฐมนตรีประจาเดือนธันวาคม 2563 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(2) ผลการดาเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลศาลากลางจังหวัดมุกดาหารประจาเดือนธันวาคม
2563 (สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร)
(3) มาตรการเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) (สานักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร)
(4) สรุ ป รายงานสถิ ติ ก ารเกิ ดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน ข้ อ มู ล เดื อนธั นวาคม 2563
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
(5) ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนธันวาคม 2563 (สานักงาน
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(6) สรุปสภาวะการค้าชายแดนไทยกับ สปป.ลาวด้านจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือน
ธันวาคม 2563 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(7) จุลสารสานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1/2564 (สานักงานคลัง
จังหวัดมุกดาหาร)
(8) ผลการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดมุกดาหาร (ส านั กงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร)
(9) รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
แบบเบ็ดเสร็จและแม่นยาในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร (วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร)
(10) โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการเกษตรจังหวัด
มุ ก ดาหาร (สิ น ค้ า เกษตรจากผู้ สู ง อายุ ส มั ย ใหม่ : Elderly Smart Product)
(วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร)
(11) การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การดาเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
5.1 ปฏิทินงานสาคัญ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2564
- ไม่มี
5.2 กาหนดการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด
มุ กดาหาร ครั้ งที่ 2/๒๕64 วั นพุ ธที่ 24 กุ มภาพั นธ์ 2564 เวลา ๐9.3๐ น.
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

เอกสารประกอบวาระการประชุม

