ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 7/๒๕64
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...................................
พิธีการก่อนการประชุม
(1) พิธีมอบอาวุธปืนรางวัลพร้อมอุปกรณ์ประจาปืนให้แก่กานัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม
ประจาปี 2563 (ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
(2) พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณสาหรับศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ต้นแบบ ที่ ได้รับรางวัลชนะเลิ ศและรองชนะเลิ ศ ตามโครงการ 1 (ที่ ทาการปกครอง
จังหวัดมุกดาหาร)
(3) พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นประจาปี 2564
(ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
(4) พิ ธี มอบกล้ าพั นธุ์ ฟ้ าทะลายโจรภายใต้ โครงการ “ล้ านเมล็ ดพั นธุ์ สู้ ภั ยโควิ ด 19”
(ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร)
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
- หั วหน้ าส่ วนราชการย้ ายมาด ารงต าแหน่ งใหม่ และผู้ บริ หารท้ องถิ่ นได้ รั บการแต่ งตั้ ง
จานวน 2 ราย
- หัวหน้าหน่วยงานย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 1 ราย
๑.2 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/๒๕64 เมื่อวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564
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 นราชการและหน่ ว ยงานตรวจสอบรายงานการประชุ ม ดั งกล่ าวแล้ ว
ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล / มติคณะรัฐมนตรี (Agenda)
(1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(เดือนมิถุนายน 2564) (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
๓.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
(1) รายงานผลความคืบหน้ากรณี โรงเรียนในจังหวัดมุกดาหารจานวน 283 โรง
ถู ก บริ ษั ท ผู้ เสนอสิ น ค้ า ถู ก ฟ้ อ งเป็ น คดี แ พ่ ง เรี ย กค่ า ใช้ จ่ า ยค่ า ราคาสิ น ค้ า
ซึ่งคดีอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาล (สานักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร)
๓.๓ วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)
(1) รายงานสภาพเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร เดือนมิถุนายน 2564
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
(2) โครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
(สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร)
/(3) การประเมิน...

-2(3) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(4) การประเมินชุมชน องค์กร อาเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2564 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(5) การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0
(สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(6) การรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ เลื อ กสรรเป็ น พนั ก งานราชการเฉพาะกิ จ สั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
๓.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) สรุปมติคณะรัฐมนตรี ประจาเดือนกรกฎาคม 2564 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(2) สรุ ป รายงานสถิ ติ การเกิ ดอุ บั ติ เหตุ ทางถนน ข้ อมู ล เดื อนกรกฎาคม 2564
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
(3) จุลสารสานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 6/2564
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
(4) สรุ ป สภาวะการค้ า ชายแดนไทยกั บ สปป.ลาวด้ า นจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ประจาเดือนมิถุนายน 2564 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(5) ดั ช นี ร าคาผู้ บ ริ โภคจั งหวั ด มุ ก ดาหาร ประจ าเดื อ นมิ ถุ น ายน พ.ศ. 2564
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
- ขอความเห็ นชอบการตั้งชื่ อถนนสาย ง2 และ ง3 ผั งเมื องรวมเมือ งมุ กดาหาร
อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร)

ระเบียบวาระที่ 5
ที่
1

วัน/เดือน/ปี
วันพฤหัสบดีที่
12 สิงหาคม
2564

เรื่องอื่น ๆ
5.1 ปฏิทินงานสาคัญ ประจาเดือนสิงหาคม 2564
ชื่องาน
สถานที่
กิ จ ก ร รม เฉ ลิ ม พ ร ะ เกี ย รติ เนื่ อ งใน โอ ก าส รอหนังสือสั่งการ
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

หน่วยงาน
สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร

5.2 กาหนดประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด
มุกดาหาร ครั้งที่ 8/๒๕64 ในวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา ๐9.3๐ น.
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
QR Code เอกสารประกอบการวาระการประชุม

