วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร
วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา

วาระงาน
นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

๑๐.๑๕ น. - ประธานพิธีทาบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ (การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย/ ชุดสุภาพ)
๑๓.๓๐ น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี
ตามแนวประชารัฐ ประจาจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
๑๘.๐๐ น. - ประธานพิธีเปิดงานมหกรรมตามรอยเบือ้ งพระยุคลบาท
ศาสตร์พระราชา ตามโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทาง
ศาสตร์พระราชา
๑๘.๓๐ น. - ประธานพิธีเปิดอนุสรณ์สถานท่านหนูฮัก พูมสะหวัน และ
งานพาแลงพาลุกากรภูมิ
(การแต่งกาย : ชุดพืน้ เมือง หรือชุดไทยอิสาน)

นายนพดล ไพฑูรย์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สถานที่
ห้องแก้วมุกดา
ศาลากลางจังหวัด
ห้องประชุม ชั้น ๓
สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด
อนุสรณ์สถานท่านหนูฮัก
พูมสะหวัน บ้านพาลุกา
ม.๓ ต.ชะโนด
อ.หว้านใหญ่
อนุสรณ์สถานท่านหนูฮัก
พูมสะหวัน บ้านพาลุกา
ม.๓ ต.ชะโนด
อ.หว้านใหญ่

สนง.วัฒนธรรมฯ
สนง.อุตสาหกรรมฯ
(สุพชิ ญา ๐๘๐ ๑๘๙๐๐๙๘)

สนง.พัฒนาชุมชนฯ

ปค.อ.หว้านใหญ่
(ป.พลพัฒน์ ๐๖๓ ๒๐๘๘๗๕๘)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

๐๙.๐๐ น. - นายเหอ เหลียงจุน รองเลขาธิการคณะกรรมการเทศบาลเมืองฉงจั่ว
และคณะเข้าเยี่ยมคารวะและหารือเกี่ยวกับการลงทุนและ
สถานการณ์เกี่ยวกับการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
รวมถึงการลงทุนในด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร การปศุสัตว์
และเกษตรเชิงนิเวศกับส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
- ร่วมพิธีทาบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ (การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย/ ชุดสุภาพ)
๑๒.๐๐ น. - ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคณะผู้แทนเมืองฉงจั่ว
๑๓.๓๐ น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
- ต่อ -

ห้องประชุมดอกช้างน้าว สานักงานจังหวัด
ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัด

ห้องแก้วมุกดา
สนง.วัฒนธรรมฯ
ศาลากลางจังหวัด
ห้องอาหาร ชั้น ๑๐
สานักงานจังหวัด
โรงแรมพลอยพาเลซ
ห้องประชุมดอกช้างน้าว สนง.วัฒนธรรมฯ
ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัด

สนง.เลขานุการผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร
๐ - ๔๒๖๑ - ๑๑๑๔

หน้า ๒

เวลา

วาระงาน

- ต่อ ๑๕.๓๐ น. - ให้สัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเด็น "รูปแบบความร่วมมือของเครือข่าย
องค์กรข้ามแดนในการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษศึกษากรณี :
เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวันเซโน"
๑๘.๐๐ น. - ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมตามรอยเบือ้ งพระยุคลบาทศาสตร์พระราชา
ตามโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา

๑๘.๓๐ น. - ร่วมพิธีเปิดอนุสรณ์สถานท่านหนูฮัก พูมสะหวัน และ
งานพาแลงพาลุกากรภูมิ
(การแต่งกาย : ชุดพืน้ เมือง หรือชุดไทยอิสาน)

นายรณรงค์ นครจินดา

ห้องปฏิบัติราชการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด

สานักงานจังหวัด
(ม.ขอนแก่น/ จริยา
๐๙๓ ๕๔๖๕๖๖๕)

อนุสรณ์สถานท่านหนูฮัก สนง.พัฒนาชุมชนฯ
พูมสะหวัน บ้านพาลุกา
ม.๓ ต.ชะโนด
อ.หว้านใหญ่
อนุสรณ์สถานท่านหนูฮัก ปค.อ.หว้านใหญ่
พูมสะหวัน บ้านพาลุกา (ป.พลพัฒน์ ๐๖๓ ๒๐๘๘๗๕๘)
ม.๓ ต.ชะโนด
อ.หว้านใหญ่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

๑๓.๐๐ น. - ร่วมงาน "มิติการศึกษา พัฒนาพืน้ ทีพ่ ิเศษ เดินหน้าประเทศไทย
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" กระทรวงศึกษาธิการ
(การแต่งกาย : ชุดปฏิบัติราชการ กากีคอพับแขนยาว)

นายสมเพชร สร้อยสระคู

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สถานที่

โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ สนง.ศึกษาธิการฯ
จอมเทียน พัทยา
จ.ชลบุรี

ปลัดจังหวัดมุกดาหาร

๐๙.๐๐ น. - ร่วมโครงการประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ปลัดจังหวัด
นายอาเภอ และผู้บริหารส่วนกลางของกรมการปกครอง

ห้องประชุมรอยัล จูบิลี่ฯ กรมการปกครอง
อาคารชาเลนเจอร์
เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี

นายอนุรัตน์ ธรรมประจาจิต หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
๐๙.๐๐ น. - ร่วมต้อนรับและหารือเกี่ยวกับการลงทุนและสถานการณ์เกี่ยวกับ
การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร รวมถึงการลงทุนในด้าน
การแปรรูปสินค้าเกษตร การปศุสัตว์และเกษตรเชิงนิเวศน์ฯ
กับคณะนายเหอ เหลียงจุน รองเลขาธิการคณะกรรมการเทศบาล
เมืองฉงจั่ว
- ต่อ -

ห้องประชุมดอกช้างน้าว สานักงานจังหวัด
ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัด

สนง.เลขานุการผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร
๐ - ๔๒๖๑ - ๑๑๑๔

หน้า ๓

เวลา

วาระงาน

- ต่อ - ร่วมพิธีทาบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ (การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย/ ชุดสุภาพ)
๑๒.๐๐ น. - ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคณะผู้แทนเมืองฉงจั่ว
๑๓.๓๐ น. - ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี
ตามแนวประชารัฐ ประจาจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
๑๘.๐๐ น. - ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมตามรอยเบือ้ งพระยุคลบาทศาสตร์พระราชา
ตามโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา

๑๘.๓๐ น. - ร่วมพิธีเปิดอนุสรณ์สถานท่านหนูฮัก พูมสะหวัน และ
งานพาแลงพาลุกากรภูมิ
(การแต่งกาย : ชุดพืน้ เมือง หรือชุดไทยอิสาน)

สถานที่
ห้องแก้วมุกดา
ศาลากลางจังหวัด
ห้องอาหาร ชั้น ๑๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนง.วัฒนธรรมฯ
สานักงานจังหวัด

โรงแรมพลอยพาเลซ
ห้องประชุม ชั้น ๓
สนง.อุตสาหกรรมฯ
สานักงานอุตสาหกรรม (สุพชิ ญา ๐๘๐ ๑๘๙๐๐๙๘)
จังหวัด
อนุสรณ์สถานท่านหนูฮัก สนง.พัฒนาชุมชนฯ
พูมสะหวัน บ้านพาลุกา
ม.๓ ต.ชะโนด
อ.หว้านใหญ่
อนุสรณ์สถานท่านหนูฮัก ปค.อ.หว้านใหญ่
พูมสะหวัน บ้านพาลุกา (ป.พลพัฒน์ ๐๖๓ ๒๐๘๘๗๕๘)
ม.๓ ต.ชะโนด
อ.หว้านใหญ่

สนง.เลขานุการผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร
๐ - ๔๒๖๑ - ๑๑๑๔

