วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ผู้บริหาร
นายชยันต์ ศิริมาศ
ผวจ.มห.

เวลา

วาระงาน

สถานที่

หน่วยงาน

การแต่งกาย

09.15 น. ร่วมพิธถี วายสังฆทานพระราชทานทีว่ ัดป่า วัดป่าภูผาผึ้ง
สานักงาน
เครื่องแบบ
ภูผาผึ้ง
ต.กกตูม อ.ดงหลวง พระพุทธศาสนา ปกติขาว
จังหวัด
สวมหมวก
13.30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการ
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2561

ห้องประชุม
สานักงาน
ดอกช้างน้าว ชั้น 2 จังหวัด
ศาลากลางจังหวัด

16.00 น. ร่วมกิจกรรมการออกกาลังกาย

ลานโถงอาคาร
ศาลากลาง ชั้น 1

สานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัด

17.00 น. ประธานพิธีปล่อยขบวนป้องกันอุบัติภัย
ช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจาปี 2561

บริเวณสนาม
หน้าศาลากลาง
จังหวัด

สานักงานป้องกัน เครื่องแบบ
ปฏิบตั ิราชการ
และบรรเทา
สีกากีสวมหมวก
สาธารณภัย
จังหวัด

นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา 08.30 น. ร่วมประชุมสามัญประจาปี ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุม
มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
หลวงพ่อคูณ
รอง ผวจ.มห.

ที่ทาการ
ปกครองจังหวัด

ปริสุทโท ชั้น 3
ศาลากลางจังหวัด
นครราชสีมา

ชุดสุภาพ

ชุดกีฬา

เครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการ
สีกากีแขนยาว

หอประชุม
ที่ทาการ
09.30 น. ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาและรางวัล
การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค เปรมติณสูลานนท์ ปกครองจังหวัด
ประจาปี 2561 มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จ. นครราชสีมา

นายศุภกร มูลสุวรรณ
รอง ผวจ.มห.

08.00 น. สนทนาในรายการวิทยุ “จังหวัดมุกดาหาร สวท.มุกดาหาร
พบประชาชน”

สานักงาน
ประชาสัมพันธ์
จังหวัด

09.00 น. ประธานประชุมคณะทางานตามประเด็น
การพัฒนาจังหวัดที่ 2 การเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า
การลงทุนเพื่อเชื่อมโยงอาเซียนสูส่ ากล

ห้องประชุม
สนง.พาณิชย์
ดอกช้างน้าว ชั้น 2 จังหวัด
ศาลากลางจังหวัด

11.00 น. ประธานพิธีทาบุญกฐินน้าบูชาพญานาค

วัดแจ้ง
ชุมชนนาโปใหญ่
อ.เมืองมุกดาหาร

โรงแรม
มุกดาหาร
แกรนด์

16.00 น. ร่วมกิจกรรมการออกกาลังกาย

ลานโถงอาคาร
ศาลากลาง ชั้น 1

สานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัด

ชุดสุภาพ

ชุดกีฬา
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ผู้บริหาร
นายสุวิทย์ จันทร์หวร
รอง ผวจ.มห.

นายสันธาน สร้อยสาโรง
ปจ.มห.

เวลา

วาระงาน

สถานที่

หน่วยงาน

การแต่งกาย

09.00 น. ประธานประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่ ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
"หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุขสร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน" จังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 2 /2562

โรงเรียนนาโสก
ที่ทาการ
วิทยาคาร
ปกครองจังหวัด
บ้านเหล่าป่าเป้ด
หมู่ที่ 11 ต.นาโสก
อ.เมืองมุกดาหาร

ชุด พอ.สว.

10.00 น. ประธานพิธีเปิดการปฏิบตั ิงานหน่วยแพทย์
อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี
(พอ.สว.) บูรณาการร่วมกับโครงการ
"หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน" จังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 2/2562

โรงเรียนนาโสก
สานักงาน
วิทยาคาร
สาธารณสุข
บ้านเหล่าป่าเป้ด จังหวัด
หมู่ที่ 11 ต.นาโสก
อ.เมืองมุกดาหาร

ชุด พอ.สว.

13.30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2561

สานักงาน
ห้องประชุม
ดอกช้างน้าว ชั้น 2 จังหวัด
ศาลากลางจังหวัด

ชุดสุภาพ

16.00 น. ร่วมกิจกรรมการออกกาลังกาย

ลานโถงอาคาร
ศาลากลาง ชั้น 1

09.00 น. ร่วมประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาในพื้นที่
ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
"หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุขสร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน" จังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 2 /2562

โรงเรียนนาโสก
ทาการปกครอง
วิทยาคาร
จังหวัด
บ้านเหล่าป่าเป้ด
หมู่ที่ 11 ต.นาโสก
อ.เมืองมุกดาหาร

ชุด พอ.สว.

10.00 น. ร่วมพิธีเปิดการปฏิบตั ิงานหน่วยแพทย์
อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี
(พอ.สว.) บูรณาการร่วมกับโครงการ
"หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน" จังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 2/2562

สานักงาน
โรงเรียนนาโสก
สาธารณสุข
วิทยาคาร
บ้านเหล่าป่าเป้ด จังหวัด
หมู่ที่ 11 ต.นาโสก
อ.เมืองมุกดาหาร

ชุด พอ.สว.

13.30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2561

สานักงาน
ห้องประชุม
ดอกช้างน้าว ชั้น 2 จังหวัด
ศาลากลางจังหวัด

ชุดสุภาพ

16.00 น. ร่วมกิจกรรมการออกกาลังกาย

ลานโถงอาคาร
ศาลากลาง ชั้น 1

สานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัด

ชุดกีฬา

17.00 น. ร่วมพิธีปล่อยขบวนป้องกันอุบัติภยั
ช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจาปี 2561

บริเวณสนาม
หน้าศาลากลาง
จังหวัด

สานักงานป้องกัน เครื่องแบบ
ปฏิบตั ิราชการ
และบรรเทา
สีกากีสวมหมวก
สาธารณภัย
จังหวัด

สานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัด

ชุดกีฬา
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ผู้บริหาร
เวลา
วาระงาน
สถานที่
หน่วยงาน การแต่งกาย
สานักงาน
เครื่องแบบ
นายอนุรัตน์ ธรรมประจาจิต 09.15 น. ร่วมพิธถี วายสังฆทานพระราชทานทีว่ ัดป่า วัดป่าภูผาผึ้ง
ภูผาผึ้ง
ต.กกตูม อ.ดงหลวง พระพุทธศาสนา ปกติขาว
หน.สนจ.มห.
จังหวัด

13.30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2561

ห้องประชุมดอก สานักงาน
ช้างน้าว ชั้น 2
จังหวัด
ศาลากลางจังหวัด

สวมหมวก
ชุดสุภาพ

(สนง.เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร 0 4261 1114)

