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วันพฤหัสบด ี
๒๒ ก.ย. ๕๙ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนาย

อภิชาติ โตดลิกเวชช์ 

การสนับสนุนงาน 
โครงการพระราชดาํร ิ
เลขาธิการ กปร. 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
กับภารกิจด้านความมัน่คง 
ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต 

การบริหารจัดการด้านแรงงาน 
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

การพัฒนาที่มุ่งหวังผลสัมฤทธิ์โดย
ยึดพื้นที่เป็นหลัก (Area-based 
Approach)ดร.สลีาภรณ์ บัว

สาย 

วันศุกร ์
๒๓ ก.ย. ๕๙ 

รมว.มท. และ รมช.มท.     มอบ
นโยบายสําคัญและ 

แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจ 
ของ มท.  

(๐๙.๑๕-๑๑.๐๐ น.) 

รมช.พณ. มอบแนวทาง             
การขับเคลื่อนประเทศไทย  
๔.๐ กับ จังหวัด ๔.๐  
(๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.) 

เปิดเวทีคนมหาดไทย 
แลกเปลีย่นความคดิ  

กําหนดทิศทางจากรุ่นสู่รุ่น 
(๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.) 

เปิดเวทีคนมหาดไทย 
แลกเปลีย่นความคดิ  

กําหนดทิศทางจากรุ่นสู่รุ่น 
(๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.) 

 
 

วันเสาร ์
๒๔ ก.ย. ๕๙ 

การรับเสด็จ  
การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี 
นายสรรชัย เทียมทวีสิน 
ที่ปรึกษาสํานักพระราชวัง 

การรับเสด็จ  
การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี 
นายสรรชัย เทียมทวีสิน 
ที่ปรึกษาสํานักพระราชวัง 

การขับเคลื่อนงาน 
ด้านอุตสาหกรรมของ 
จังหวัดอย่างยั่งยืน                 

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
กับการขับเคลื่อนงาน กรอ. 
รองประธานกรรมการหอการค้า

ไทยฯ 

แนวทางขับเคลือ่นยุทธศาสตร์
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด        

ดร.รัฐ ธนาดิเรก 

วันอาทิตย ์
๒๕ ก.ย. ๕๙ 

การส่งเสริมสนับสนุนอปท. 
ปฏิบัติงานภายใต ้
หลักธรรมาภิบาล                       

นายจรินทร์ จักกะพาก 

ผู้ว่าราชการจังหวัดกับการ
สนับสนุนงานด้านการศึกษา 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

การบริหารจัดการ                                 
การท่องเที่ยว 
ผู้ว่าการ ททท. 

การสนับสนุนงาน                
ด้านสาธารณสุข 

ของผู้ว่าราชการจังหวัด 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

การบริหารงบประมาณ      
ผอ.สงป. 

วันจันทร ์
๒๖ ก.ย. ๕๙ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ(ยุทธศาสตร์ชาต)ิ  
กับแผนพัฒนาจังหวัด 
เลขาธิการ ศสช. 

การส่งเสริม การพัฒนา และการ
ป้องกัน/แก้ไขปัญหา     ด้าน

การเกษตร 
ปลัดกระทรวงเกษตรฯ 

 
 

Business start up 
นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา 

 

การบริหากรจัดการสาธารณภัย 
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ 

การใช้ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
สําหรับการบรหิารสถานการณ ์

อธิบดีกรมอุตนุิยมวิทยา 
(๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น.) 

การใช้ข้อมูลจากดาวเทียม 
และภมูิสารสนเทศ 
เพื่อการพัฒนาพื้นที่  

ผอ.GISDA (๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.) 

วันอังคาร 
๒๗ ก.ย. ๕๙ กฎหมายปกครอง                               

นายฤทัย หงส์สริ ิ

การส่งเสริมการค้าให้ก้าวหน้าเป็น
ธรรม ยั่งยืน และมีภมูิคุ้มกันต่อการ

เปลี่ยนแปลง                       
ปลัดกระทรวงพาณิชย ์

การบริหารจัดการการพัสดุ
สําหรับผู้บรหิาร 

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ
การเงินการคลัง 

คุณธรรมและจรยิธรรม    ของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด          
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล 

ผวจ.กับงานสนับสนุนการปฏิบัติ
ตามสนธิสัญญาและกฎหมาย
ระหว่างประเทศอธิบดีกรม

สนธิสัญญาฯ 

วันพุธ 
๒๘ ก.ย. ๕๙ 

วิทยาศาสตร ์
กับการพัฒนาจังหวัด 
นายอลงกรณ์ เหล่างาม 

การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต 

นายประสาท พงษ์ศิวาภัย 

ประสบการณ์นักบริหาร 
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 

การสนับสนุนนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล 

นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ 

บรรยายสรุป 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น.         

และ ๑๙.๐๐-๒๐.๓๐ น.) 

หมายเหตุ ๑. การแต่งกาย ชุดสากลนิยม (สูท) 
             ๒. วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. พักรับประทานอาหารเย็นและเครื่องดื่ม 


