วาระงานผู้บริหารจังหวัดนครพนม วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2๕๖3
เวลา

รายการปฏิบัติราชการ

สถานที่ / การแต่งกาย
นายสยาม ศิริมงคล ผู้วา่ ราชการจังหวัดนครพนม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

09.00 น. ประธานพิธีเปิดงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จังหวัดนครพนม ประจำปี 2563 ลำห้วยฮ่องฮอ บ.ภูเขาทอง ต.หนองญาติ
อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม / ชุดจิตอาสา
10.00 น. ประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหา ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม ชั้น 5 /
ที่ดินของรัฐในพื้นที่จังหวัดนครพนม
ชุดสุภาพ

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จ.นครพนม
สำนักงานจังหวัดนครพนม

นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้วา่ ราชการจังหวัดนครพนม
09.00 น. ออกตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยเพื่อรองรับแนวทาง
ปฏิบัติตามชีวิตวิถีใหม่
09.00 น. ประธานการประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
10.00 น. ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินของ
รัฐในพื้นที่จังหวัดนครพนม
14.00 น. ผวจ.มอบเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดนครพนม

สถานประกอบการร้ านอาหารและโรงแรม
ที่พักรีสอร์ท จำรวน 25 ราย / ชุดสุภาพ
ห้ อ งประชุ ม พระสุ น ทรธรรมากร ชั ้ น 2
สนง.วัฒนธรรม จ.นครพนม / ชุดสุภาพ
ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม ชั้น 5 /
ชุดสุภาพ
ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สนง.สาธารณสุข
จ.นครพนม / ชุดสุภาพ

สำนักงานจังหวัดนครพนม
สนง.วัฒนธรรม จ.นครพนม
สำนักงานจังหวัดนครพนม
สนง.สาธารณสุข จ.นครพนม

นางวิภา ธูสรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ปฏิบัติราชการปกติ

นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
09.30 น. ผวจ.มอบให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินการคัดเลือกฯ
ระดับเขต (เขตตรวจราชการที่ 11 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 :
จั ง หวั ด นครพนม มุ กดาหาร สกลนคร) โครงการคั ด เลื อกหมู ่ บ ้ า นเข้ มแข็ ง
ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2563
14.00 น. ประธานออกตรวจประเมินหอพักเอกชน เพื่อเสนอชื่อเป็นหอพักเอกชนดีเด่นที่
ได้รับเกียรติคุณดีเด่น

วั ดศรี เวิ นชั ย ม. 6 ต.สามผง อ.ศรี สงคราม ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม
จ.นครพนม / ชุดผ้าไทย
(1) หอพักนิ่มนวล ต.นาราชควาย อ.เมือง สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นครพนม จ.นครพนม
จ.นครพนม
(2) หอพั ก หญิ ง บ้ า นคุ ณ ตา ต.ขามเฒ่ า
อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม /ชุดสุภาพ

นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว ปลัดจังหวัดนครพนม
09.30 น. ร่ วมให้การต้ อนรั บคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินการคัดเลือกฯ วั ดศรี เวิ นชั ย ม. 6 ต.สามผง อ.ศรี สงคราม ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม
ระดับเขต (เขตตรวจราชการที่ 11 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 : จ.นครพนม / ชุดผ้าไทย
จั ง หวั ด นครพนม มุ กดาหาร สกลนคร) โครงการคั ด เลื อกหมู ่ บ ้ า นเข้ มแข็ ง
ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2563
14.30 น. ร่วมประชุมพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ห้ องประชุ ม สนง.โยธาธิ การและผั ง เมื อ ง
สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จ.นครพนม / ชุดสุภาพ
จ.นครพนม

นางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม
09.00 น. ร่วมพิธีเปิดงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จังหวัดนครพนม ประจำปี 2563

ลำห้วยฮ่องฮอ บ.ภูเขาทอง ต.หนองญาติ
อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม / ชุดจิตอาสา
10.00 น. ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินของ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม ชั้น 5 /
รัฐในพื้นที่จังหวัดนครพนม
ชุดสุภาพ
14.30 น. ร่วมประชุมพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ห้ องประชุ ม สนง.โยธาธิ การและผั ง เมื อ ง
จ.นครพนม / ชุดสุภาพ

“ เมืตะวัองน่นออกาอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจี”นตอนใต้

-

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จ.นครพนม
สำนักงานจังหวัดนครพนม
สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จ.นครพนม

