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ภำรกิจด้ำนสังคม
รอง ผวจ.มห. (นำยบุญช่วย น้อยสันเทียะ)
ส่วนภูมิภำค
1. สนจ.มห./หน่วยตรวจสอบภายใน
2. สนง.ปภ.จ.มห.
3. สนง.โยธาธิการฯ จังหวัด
4. สนง.สาธารณสุขจังหวัด/รพ.มห
5. สนง.แรงงานจังหวัด
6. สนง.จัดหางานจังหวัด
7. สนง.สวัสดิการฯ
8. สนง.ประกันสังคมจังหวัด
9. สนง.พมจ.จังหวัด
10. สนง.ท้องถิ่นจังหวัด
11. สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
12. สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
ส่วนกลำง
กระทรวงสำธำรณสุข
๑. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดย
แมลงฯ ที่ 72 มห.
๒. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ
กระทรวงแรงงำน
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมฯ
1. นิคมสร้างตนเองคาสร้อย
2 . บ้านพักเด็กและครอบครัว
3. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
กระทรวงศึกษำธิกำร
1. สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
2. สพป.มห
3. สพม. ๒๒ นครพนม
4. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
5. กศน.มห
6. ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ มห
7. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี

ส่วนกลำง
กระทรวงศึกษำธิกำร
8. วิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
9. วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ ดอนตาล
10. สกสค.มห
11. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎร
ไทยบริเวณชายแดนฯ
องค์กำรของรัฐและรัฐวิสำหกิจ
๑. ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขา๒.
สถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
๓. การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจังหวัด
๔. การประปาส่วนภูมิภาค สาขา
๕. สถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร
ก.ฟ.ผ.
๖. ไปรษณีย์จังหวัดมุกดาหาร
อำเภอที่กำกับดูแล
๑. อาเภอคาชะอี
๒. อาเภอดงหลวง

สำนักนำยกรัฐมนตรี
กอ.รมน.จ.มห.
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
๑. ตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
๒. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
๓. กองกากับการ ๑๐ กองบังคับการตารวจน้า

๔. กองร้อยตารวจตระเวนชายแดน
ที่ ๒๓๔ (ยกเว้น ศูนย์ประสานงาน
โครงการพัฒนาลุ่มน้าห้วยบางทราย
ตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ)

ภำรกิจด้ำนควำมมั่นคง
รอง ผวจ.มห. (นำยเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม)
ส่วนภูมิภำค
1. ที่ทาการปกครองจังหวัด
2. สนจ.มห (กง. ศดธ.จ.มห)
3. สนง.ที่ดินจังหวัด
4. สนง.สัสดีจังหวัด
5. สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัด
6. สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
7. สนง.เกษตรจังหวัด
8. สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
9. สนง.ประมงจังหวัด
10. สนง.สหกรณ์จังหวัด
11. เรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
12. สนง.คุมประพฤติจังหวัด
13. สนง.บังคับคดีจังหวัด
14. สนง.ทสจ.มห.
15. สนง.พลังงานจังหวัด
ส่วนกลำง
กระทรวงมหำดไทย
ศูนย์บริหารการทะเบียน ภาค ๔
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติฯ
๑. อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
๒. อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
๓. ศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
๔. อุทยานแห่งชาติภูผายล
๕. ศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร
๖. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน
๗. ด่านป่าไม้มุกดาหาร
๘. หน่วยจัดการต้นน้าห้วยบังอี่
๙. สานักงานเลขานุการลุ่มน้า ส่วนที่ 2
๑๐. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้าผาน้าทิพย์
๑๑. สถานีควบคุมไฟป่าภูผาเทิบ-ภูผายล
๑๒. สถานีควบคุมไฟป่าภูสีฐาน
๑๓.สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ห้วยบางทรายฯ
๑๔. วนอุทยานดงบังอี่
๑๕. สวนรุกขชาติดงบังอี่

ส่วนกลำง
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติฯ
๑๖.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.๑ (ดงบังอี)่
17. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะ
พื้นที่ภูสระดอกบัว มห.
๑๘. ด่านตรวจสัตว์ป่า มห.
๑๙. ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่ม
น้าโขงส่วนที่ ๓ มห.
๒๐. สถานีเพาะชากล้าไม้ มห.
๒๑.สถานีควบคุมไฟป่าดงบังอี่-ถ้าผาน้าทิพย์
๒๒. สถานีควบคุมไฟป่าภูสิงห์ภูผาผึ้ง-ภู
สระดอกบัว
๒๓. สวนป่ามุกดาหาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ด่านกักสัตว์ มห.
2. ด่านตรวจพืช มห.
3. ด่านตรวจสัตว์น้า มห.
4. สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์
5. สนง.กองทุนฟื้นฟูฯ
6. สถานีพัฒนาอาหารสัตว์
7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด
8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
9. สถานีพัฒนาที่ดิน
10. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
11. สนง.กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง
12. สนง.สภาเกษตรกรจังหวัด
13. โครงการชลประทานมุกดาหาร
กระทรวงยุติธรรม
๑. สานักงานยุติธรรมจังหวัด
๒. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัด
องค์กำรของรัฐ/รัฐวิสำหกิจ
๑. สนง.กกต.มห
๒. สนง.คปภ. มห

ภำรกิจด้ำนเศรษฐกิจ
รอง ผวจ.มห. (นำยบุญเรือง เมฆฉิม)
ส่วนภูมิภำค

ส่วนกลำง

1. สนจ.มห. (ยกเว้น กง.ศดธ..)
2. สนง.คลังจังหวัด
3. สนง.ขนส่งจังหวัด
4. สนง.พาณิชย์จังหวัด
5. สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
6. สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาฯ
7. สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
8. สนง.สถิติจังหวัด
9. สนง.ประชาสัมพันธ์จงั หวัด

กระทรวงกำรคลัง
1. ด่านศุลกากร มห.
2. สนง.สรรพากรพื้นที่ มห.
3. สนง.สรรพสามิตพื้นที่ มห.
4. สานักงานธนารักษ์พื้นที่
มุกดาหาร
กระทรวงคมนำคม
1. แขวงทางหลวง มห.
2. แขวงทางหลวงชนบท มห.
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬำ
สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดมุกดาหาร
กระทรวงดิจิทัลฯ
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สำนักนำยกรัฐมนตรี
สถานีวิทยุ (สวท.)

โครงกำรอันเนือ่ งมำจำกพระรำชดำริ
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าห้วย
-ทรายตอนบน
2. โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้าเหนืออ่าง
เก็บน้าห้วยแคน ห้วยไร่ ห้วยขาหน้า
3. ศูนย์ปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้า
เหนืออ่างเก็บน้าห้วยตาเปอะ
อ.คาชะอี
4. โครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้
บ.ห้วยตาเปอะและพื้นที่ลุ่มน้าห้วย
บางทรายตอนบน
5. ศูนย์ประสานงานฯ (กองร้อย
ตชด.234)
6. โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ฯ
บ.หนองคอง

อำเภอที่กำกับดูแล
๑. อาเภอเมืองมุกดาหาร
๒. อาเภอดอนตาล
3. อาเภอหว้านใหญ่

รัฐวิสำหกิจ
1.ธนาคาร ธกส.
2.ธนาคารออมสิน

อำเภอที่กำกับดูแล
๑. อาเภอนิคมคาสร้อย
๒. อาเภอหนองสูง

