ผู้บริหาร
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง
ผวจ.มห.

วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564
เวลา
วาระงาน
สถานที่
หอประชุมสุธรรม บาเรอราช
09.30 น. ประธานพิธีเปิดการปฎิบัตงิ านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
บูรณาการกับกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีน COVID-19 จังหวัดมุกดาหาร
หมู่ที่ 7 บ้านดอนตาล
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชกุมารี ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล
(ต่อเนื่อง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดมุกดาหาร
(ต่อเนื่อง)
13.30 น.
15.00 น.
17.00 น.

นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ 09.30 น.

รอง ผวจ.มห.
(ต่อเนื่อง)
(ต่อเนื่อง)
13.30 น.
17.00 น.

นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม 09.30 น.
รอง ผวจ.มห.
17.00 น.

นายบุญเรือง เมฆฉิม
รอง ผวจ.มห.

09.30 น.

(ต่อเนื่อง)
(ต่อเนื่อง)
13.30 น.
15.00 น.
17.00 น.

รพ.สต.โพธิไ์ ทร ต.โพธิไ์ ทร
อ.ดอนตาล
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดมุกดาหาร
รพ.สต.บ้านแก้ง ต.บ้านแก้ง
อ.ดอนตาล
ประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร
ห้องประชุมดอกช้างน้าว
(ก.ท.จ.) ครัง้ ที่ 10/2564
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด
ประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดมุกดาหาร
ห้องประชุมดอกช้างน้าว
(ก.อบต.) ครัง้ ที่ 10/2564
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด
ประธานงานมหัศจรรย์มุกดาหาร 3 พิภพ Miracle Mukdahan
ลานกิจกรรมสะพานมิตรภาพ 2
พิธีสวดมนต์เมืองมุกดาหารและแสดงธรรมกลางแม่น้าโขง
มุกดาหาร - สะหวันนะเขต
อ.เมืองมุกดาหาร
ร่วมพิธีเปิดการปฎิบัตงิ านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
หอประชุมสุธรรม บาเรอราช
บูรณาการกับกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีน COVID-19 จังหวัดมุกดาหาร
หมู่ที่ 7 บ้านดอนตาล
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชกุมารี ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล
ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดมุกดาหาร
รพ.สต.โพธิไ์ ทร ต.โพธิไ์ ทร
อ.ดอนตาล
ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดมุกดาหาร
รพ.สต.บ้านแก้ง ต.บ้านแก้ง
อ.ดอนตาล
ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร (ก.ท.จ.)
ห้องประชุมดอกช้างน้าว
ครัง้ ที่ 10/2564
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด
ร่วมงานมหัศจรรย์มุกดาหาร 3 พิภพ Miracle Mukdahan
ลานกิจกรรมสะพานมิตรภาพ 2
พิธีสวดมนต์เมืองมุกดาหารและแสดงธรรมกลางแม่น้าโขง
มุกดาหาร - สะหวันนะเขต
อ.เมืองมุกดาหาร
ประธานเปิดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจาปีของชาติ พ.ศ. 2564
บริเวณป่าชุมชนบ้านคลองน้าใส
หมู่ 2 ต.โชคชัย อ.นิคมคาสร้อย

หน่วยงาน
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด

การแต่งกาย
เครือ่ งแบบ พอ.สว.

ชุดสุภาพโทนสีขาว

เครือ่ งแบบ พอ.สว.

ชุดสุภาพโทนสีขาว

สานักงาน
ชุดจิตอาสา
ทรัพยากรธรรมชาติและ พระราชทาน
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
ร่วมงานมหัศจรรย์มุกดาหาร 3 พิภพ Miracle Mukdahan
ลานกิจกรรมสะพานมิตรภาพ 2 สานักงานวัฒนธรรม
ชุดสุภาพโทนสีขาว
พิธีสวดมนต์เมืองมุกดาหารและแสดงธรรมกลางแม่น้าโขง
มุกดาหาร - สะหวันนะเขต
จังหวัด
อ.เมืองมุกดาหาร
ร่วมพิธีเปิดการปฎิบัตงิ านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
หอประชุมสุธรรม บาเรอราช
สานักงานสาธารณสุข เครือ่ งแบบ พอ.สว.
บูรณาการกับกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีน COVID-19 จังหวัดมุกดาหาร
หมู่ที่ 7 บ้านดอนตาล
จังหวัด
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชกุมารี ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล
ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดมุกดาหาร
รพ.สต.โพธิไ์ ทร ต.โพธิไ์ ทร
สานักงานสาธารณสุข
อ.ดอนตาล
จังหวัด
ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดมุกดาหาร
รพ.สต.บ้านแก้ง ต.บ้านแก้ง
สานักงานสาธารณสุข
อ.ดอนตาล
จังหวัด
ประธานประชุมพิจารณาการอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ฯ (MUKDAHAN ห้องประชุมเพชรมุกดา
สานักงานพาณิชย์จังหวัด
BRAND)
สานักงานพาณิชย์จังหวัด
ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดมุกดาหาร
ห้องประชุมดอกช้างน้าว
สานักงานส่งเสริมการ
(ก.อบต.) ครัง้ ที่ 10/2564
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ร่วมงานมหัศจรรย์มุกดาหาร 3 พิภพ Miracle Mukdahan
ลานกิจกรรมสะพานมิตรภาพ 2 สานักงานวัฒนธรรม
ชุดขาวปฏิบัตธิ รรม
พิธีสวดมนต์เมืองมุกดาหารและแสดงธรรมกลางแม่น้าโขง
มุกดาหาร - สะหวันนะเขต
จังหวัด
หรือชุดสุภาพ
อ.เมืองมุกดาหาร
โทนสีขาว
(สนง.เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร 0 4261 1114)

ผู้บริหาร
เวลา
วาระงาน
นายเอกราช มณีกรรณ์ 10.00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการ
ปจ.มห.
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีนมุกดาหาร
13.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร (ก.ท.จ.)
ครัง้ ที่ 10/2564
15.00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดมุกดาหาร
(ก.อบต.) ครัง้ ที่ 10/2564
17.00 น. ร่วมงานมหัศจรรย์มุกดาหาร 3 พิภพ Miracle Mukdahan
พิธีสวดมนต์เมือง มุกดาหารและแสดงธรรมกลางแม่น้าโขง
นางสาวอสิตรา รัตตะมณี 17.00 น. ร่วมงานมหัศจรรย์มุกดาหาร 3 พิภพ Miracle Mukdahan
หน.สนจ.มห.
พิธีสวดมนต์เมืองมุกดาหารและแสดงธรรมกลางแม่น้าโขง

สถานที่
ห้องประชุมสานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
ห้องประชุมดอกช้างน้าว
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด
ห้องประชุมดอกช้างน้าว
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด
ลานกิจกรรมสะพานมิตรภาพ 2
มุกดาหาร - สะหวันนะเขต
อ.เมืองมุกดาหาร
ลานกิจกรรมสะพานมิตรภาพ 2
มุกดาหาร - สะหวันนะเขต
อ.เมืองมุกดาหาร

การแต่งกาย
หน่วยงาน
สานักงานโยธาธิการและ ชุดสุภาพ
ผังเมืองจังหวัด
สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
สานักงานวัฒนธรรม
ชุดสุภาพโทนสีขาว
จังหวัด
สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด

ชุดสุภาพโทนสีขาว

(สนง.เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร 0 4261 1114)

