วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร
วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ผู้บริหาร
นายชยันต์ ศิริมาศ
ผวจ.มห.

เวลา

วาระงาน

สถานที่

หน่วยงาน

การแต่งกาย

09.00 น. ประธานประชุมชี้แจงการเลือกเพือ่
เตรียมความพร้อมในการเลือกสมาชิก
วุฒิสภา

โรงแรมพลอย
สานักงาน
ชุดสุภาพ
ห้องพลอยบอลรูม คณะกรรรมการ
ชั้น 2
การเลือกตั้ง
จังหวัด

09.30 น. ประธานตรวจพื้นที่จัดกิจกรรม
TO BE NUMBER ONE และประธาน
ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ ครั้งที่ 1

โรงเรียนมุกดา
วิทยานุกูล
ต.บางทรายใหญ่
อ.เมืองมุกดาหาร

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด

13.30 น. ร่วมประชุมในฐานะประธานที่ปรึกษา
คณะกรรมการคัดเลือกครูผสู้ มควรได้รับ
พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหาจักรี ครั้งที่ 2/2562
15.00 น. ประธานประชุมเตรียมการป้องกันและ
ลดอุบัตภิ ัยช่วงเทศกาลวันลอยกระทง
ประจาปี 2561

ห้องประชุม
เสมาสัมพันธ์
ชั้น 1 สานักงาน
เขตพื้นที่ฯ

สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
มุกดาหาร

ห้องประชุม
สานักงาน
แก้วกินรี ชั้น 5
ป้องกันและ
ศาลากลางจังหวัด บรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัด

โรงเรียนมุกดา
นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา 09.30 น. ร่วมตรวจพื้นที่จัดกิจกรรม
TO BE NUMBER ONE และร่วมประชุม วิทยานุกูล
รอง ผวจ.มห.
เตรียมการรับเสด็จฯ ครั้งที่ 1

ต.บางทรายใหญ่
อ.เมืองมุกดาหาร

10.00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณา ห้องประชุม
กลั่นกรองการดาเนินการประกอบธุรกิจ ภูสระดอกบัว
โรงแรม ตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547 ชั้น 4 ศาลากลาง
จังหวัด
15.00 น. ร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและ
ห้องประชุม
ลดอุบัตภิ ัยช่วงเทศกาลวันลอยกระทง
แก้วกินรี ชั้น 5
ประจาปี 2561
ศาลากลางจังหวัด

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด

ชุดสุภาพ

ที่ทาการ
ปกครองจังหวัด

สานักงาน
ป้องกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัด

(สนง.เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร 0 4261 1114)
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ผู้บริหาร
นายศุภกร มูลสุวรรณ
รอง ผวจ.มห.

นายสุวิทย์ จันทร์หวร
รอง ผวจ.มห.

นายสันธาน สร้อยสาโรง
ปจ.มห.

เวลา

วาระงาน

สถานที่

08.30 น. ประธานเปิดโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย
เด็กและเยาวชนในการป้องกัน
การค้ามนุษย์ รุ่นที่ 1 ประจาปี 2562

โรงแรมริเวอร์ซติ ี้

หน่วยงาน

สานักงานพัฒนา ชุดสุภาพ
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัด

09.30 น. ร่วมตรวจพื้นที่จัดกิจกรรม
โรงเรียนมุกดา
TO BE NUMBER ONE และร่วมประชุม วิทยานุกูล
เตรียมการรับเสด็จฯ ครั้งที่ 1
ต.บางทรายใหญ่
อ.เมืองมุกดาหาร

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด

09.30 น. ร่วมประชุมการจัดกิจกรรม
“Bike อุ่นไอรัก” ผ่านระบบวีดีทัศน์
ทางไกล (video conference)

ห้องประชุม
ดอกช้างน้าว
ชั้น 2 ศาลากลาง
จังหวัด

สานักงาน
จังหวัด

13.30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

ห้องประชุม
ดอกช้างน้าว
ชั้น 2 ศาลากลาง
จังหวัด

สนง.ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัด

09.00 น. ร่วมประชุมชี้แจงการเลือกเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

โรงแรมพลอย
สานักงาน
ห้องพลอยบอลรูม คณะกรรมการ
ชั้น 2
การเลือกตั้ง
ประจาจังหวัด
ห้องประชุม
ที่ทาการ
สานักงาน
ปกครองจังหวัด
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด

14.00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการ
ด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม
สาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดมุกดาหาร
15.00 น. ร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและ
ลดอุบัตภิ ัยช่วงเทศกาลวันลอยกระทง
ประจาปี 2561

ต.บางทรายใหญ่
อ.เมืองมุกดาหาร

15.00 น. ร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและ
ลดอุบัตภิ ัยช่วงเทศกาลวันลอยกระทง
ประจาปี 2561

ชุดสุภาพ

ชุดสุภาพ

ห้องประชุม
สานักงาน
แก้วกินรี ชั้น 5
ป้องกันและ
ศาลากลางจังหวัด บรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัด

โรงเรียนมุกดา
นายอนุรัตน์ ธรรมประจาจิต 09.30 น. ร่วมตรวจพื้นที่จัดกิจกรรม
TO BE NUMBER ONE และร่วมประชุม วิทยานุกูล
หน.สนจ.มห.
เตรียมการรับเสด็จฯ ครั้งที่ 1

การแต่งกาย

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด

ชุดสุภาพ

สานักงาน
ห้องประชุม
ป้องกันและ
แก้วกินรี ชั้น 5
ศาลากลางจังหวัด บรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัด

(สนง.เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร 0 4261 1114)

(สนง.เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร 0 4261 1114)

