
หนาที่ 1 จาก 3

หน.

พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

 - รวมงานสัมมนาวิชาการ "โครงการฉลอง หอประชุมใหญ  มอบ หน.สนจ.

 ครบรอบ 70 ป การสถาปนาความสัมพันธ ม.ธรรมศาสตร (ทาพระจันทร)

 ทางการทูตระหวางไทย-เมียนมา" กรุงเทพฯ

 - รวมโครงการเสริมสมรรถนะในการขับเคลื่อน กรุงเทพฯ และวิทยาลัย หน.สนจ.

 งานของ หน.สนจ. ประจําปงบประมาณ มหาดไทย จว.ชลบุรี

 พ.ศ. 2561

 - ประชุมเครือขายพื้นที่สงวนชีวมณฑลในแถบ รร.ดวงตะวัน  มอบ ผอ.ทสจ.ชม.

 ประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต

 - รวมอบรมหลักสูตรสําหรับผูบริหารในพื้นที่ หองสวรรคโลก ชั้น 2  มอบ ผอ.กยพ. สนจ.

 และผูเกี่ยวของกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร รร.คุมภูคํา 

 การสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับ

 เศรษฐกิจภายในประเทศระดับพื้นที่ฯ

07.00 น.  ประธานในพิธีโครงการจัดงานสงเสริมพระพุทธ - วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ปลัดจังหวัด

 ศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชาฯ

07.00 น.  ใหการตอนรับ พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ ทาอากาศยานทหารกองบิน เครื่องแบบฯ

พรอม  รองเลขาธิการพระราชวัง ในการอัญเชิญผาไตร 41 สีกากี

 พรอมสังฆทานพระราชทานไปถวายแด

 สํานักสงฆและวัดในพื้นที่ จว.แมฮองสอน

วาระผูบริหาร

วันพฤหัสบดีที่     24    พฤษภาคม   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 3

หน.

พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

วันพฤหัสบดีที่     24    พฤษภาคม   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.00 น.  องคมนตรี เดินทางถึง จว.ชม. และเดินทางไป ทาอากาศยานทหารกองบิน เครื่องแบบฯ สีกากี 
 เทศบาลเมืองแมเหียะ 41 แขนยาว สวมหมวก

09.30 น.  บริษัท แกมมาโก (ประเทศไทย) จํากัด เขาพบ หองรับรอง สนจ.ชม.  ผวจ. มอบ

 เพื่อแจงความคืบหนาและหารือการจัดการ

 แขงขันโอลิมปกหุนยนต ระดับนานาชาติ 

 ประจําป 2561

09.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหา สนง.เกษตร จว.ชม. ปลัดจังหวัด

 กรรมการผูแทนวิสาหกิจชุมชน

09.45 น.  องคมนตรี เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปฯ ของมูลนิธิ ศูนยผลิตผลโครงการหลวง 
 โครงการหลวง แมเหียะ

10.00 น.  ประธานการประชุม ก.จ.จ.ชม. หองประชุม อบจ.ชม.  ผวจ.  มอบ

11.00 น.  ประธานพิธีเปดนิทรรศการสุดยอดภาพยนตร - โรงภาพยนตรเอส เอฟ เอ็กซ ชุดพื้นเมือง  ผวจ.  มอบ

 ไทยในสมัยรัชกาลที่ 9  ซีเนมา เมญา

11.15 น.  องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิโครงการ ศูนยผลิตผลโครงการหลวง 
 หลวงและคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการ แมเหียะ

 หลวง

13.00 น.  ประธานพิธีเปดการอบรมการพัฒนาศักยภาพ รร.เอ บูทิค โฮเทล  ผวจ. มอบ

 ผูนําหมูบานชุมชนตามแนวชายแดนฯ รุนที่ 1



หนาที่ 3 จาก 3

หน.

พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

วันพฤหัสบดีที่     24    พฤษภาคม   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

13.00 น.  ประธานพิธีเปดโครงการพัฒนาผูนําการเกษตร ดร.ปรีดา หองเชียงแสน ศูนยประชุม  ผวจ. มอบ

 ยุคใหม 087-5912257 นานาชาติคุมคํา

13.30 น.  องคมนตรี ลงพื้นที่ดําเนินโครงการพัฒนา บริเวณคลองเงิน, ชุมชนบานทอ  
 คลองแมขา และขางหมูบานสุขิโต

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร หองประชุม  ผวจ. มอบ

 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด สนง.พัฒนาชุมชน จว.ชม.

13.30 น.  ประธานการประชุมวินัย ก.ท.จ.ชม. ครั้งที่ 2/61 หองประชุม สนง.สงเสริมการ  ผวจ. มอบ

ปกครองทองถิ่น จว.ชม. ชั้น 5

18.00 น.  รวมรับประทานอาหารละศีลอด นางพิสมัย มัสยิดอิสลามบานฮอ  ผวจ. มอบ

081-6817679 ถ.เจริญประเทศ

20.00 น.  รับคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาพรรค - หองรับรองพิเศษ  มอบ

 คอมมิวนิสตจีน ณ นครปกกิ่ง และคณะ ทาอากาศยานเชียงใหม หน.สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราว ชม.

20.30 น.  สง พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ รองราชเลขาธิการ ทาอากาศยานทหารกองบิน เครื่องแบบฯ

พรอม  พระราชวัง 41 สีกากี


	วันพฤหัสบดี

