ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 2/2564
ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...................................
พิธีการก่อนการประชุม
(1) พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต”
ประจ าปี ๒๕๖๔ และการประกวดวาดภาพระบายสี ตามโครงการส่ งเสริมและ
สนับสนุนความรู้รักสามัคคี ปลูกจิตสานึกและค่านิยมอันดีงาม จังหวัดมุกดาหาร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
(1) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายไปดารงตาแหน่งจังหวัดอื่น จานวน 1 ราย
(2) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 5 ราย
๑.2 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
1.3 การนาเสนอการจัดระเบียบสายสื่อสาร ครั้งที่ 1/ 2564 ตามโครงการมุกดาหาร
บ้านสวยเมืองสะอาด (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร)

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2564
รายงานการประชุ ม มีจ านวน 17 หน้ า ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ เ ผยแพร่ ร ายงาน
การประชุมในเว็บไซต์จังหวัด www.mukdahan.go.th และได้จัดส่งรายงานการประชุม
ทาง E-Mail ส่ ว นราชการ และหน่ ว ยงานตรวจสอบรายงานการประชุ มดั งกล่ าวแล้ ว
ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล / มติคณะรัฐมนตรี (Agenda)
(1) การดาเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
(2) การเตรียมการเลื อกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ บริหารท้องถิ่น 25 แห่ ง จังหวั ด
มุ กดาหาร (เฉพาะเทศบาล) (ส านั กงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ งประจ าจั งหวั ด
มุกดาหาร)
(3) มาตรการเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) (สานักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร)
(4) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
๓.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
- ไม่มี
๓.๓ วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)
(1) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหารประจาเดือนมกราคม 2564
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
(2) โครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
(สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร)

-2(3) กิจกรรม ก้าวปันสุข วิ่งปันบ้าน จังหวัดมุกดาหาร ประจาปี 2564 (สานักงาน
การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร)
(4) โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดมุกดาหาร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
๓.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) สรุปมติคณะรัฐมนตรีประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(2) ผลการดาเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลศาลากลางจังหวัดมุกดาหารประจาเดือนมกราคม
2564 (สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร)
(3) การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา
ประจาปี ๒๕๖๔ (สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร)
(4) ผ้าป่าเพื่อการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย (วิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย)
(5) สรุ ป รายงานสถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน ข้ อมู ล เดื อ นมกราคม 2564
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
(6) รายงานผลการดาเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 จังหวัดมุกดาหาร
ประจาเดือน ธันวาคม 2563 – มกราคม 2564 (สานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร)
(7) ผลการลงทะเบี ย นยื่ น บั ญ ชี ร ายชื่ อ ( Name List) หรื อ แบบแจ้ ง ข้ อ มู ล
คนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 (สานักงาน
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร)
(8) สรุปแผนการรับบริจาคโลหิต (กรณีพิเศษ) เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ประจาปี
2564 (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
4.2 การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจาปี 2564 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)

ระเบียบวาระที่ 5
ที่
1
2

เรื่องอื่น ๆ
5.1 ปฏิทินงานสาคัญ ประจาเดือนมีนาคม 2564
วัน/เดือน/ปี
ชื่องาน
สถานที่
วันที่ 5 – 13
งานกาชาดและงานของดี จั ง หวั ด สนามหน้าศาลากลางจังหวัด
มีนาคม 2564
มุกดาหาร ประจาปี 2564
มุกดาหาร
วันพุธที่ 31 มีนาคม พิ ธี ถวายราชสั กการะ “วั นที่ ระลึ ก
หอประชุม 250 ปี
2564
พระบาทสมเด็ จพระนั่ งเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว
มุกดาหาร อาเภอเมือง
เวลา 09.00 น. พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และการจัดงาน
มุกดาหาร
“วันข้าราชการพลเรือน” ประจาปี ๒๕๖4 การแต่งกาย: เครื่องแบบปกติขาว

หน่วยงาน
ที่ทาการปกครองจังหวัด
มุกดาหาร
สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร

5.2 กาหนดการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด
มุ กดาหาร ครั้ งที่ 3/๒๕64 วั นอั งคารที่ 30 มี นาคม 2564 เวลา ๐9.3๐ น.
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

เอกสารประกอบวาระการประชุม

