กำหนดกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้บริหำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันเสำร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นำยสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์)
เวลา
ภำรกิจ
09.30 น. ร่วมการประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สภาผู้แทนราษฎร

สถำนที่
ณ ห้องประชุม
หมายเลข 416 – 417 ชั้น 4
อาคารรัฐสภา
กรุงเทพมหานคร

เจ้ำของเรื่อง
สนจ.กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ
คุณสุพรรณี
08 1683 0439

รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นำยจำรึก เหล่ำประเสริฐ)

รองผู้อำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ฝ่ำยทหำร) (พ.อ.มงคล ปำคำมำ)
09.00 น. ร่วมพิธีสมโภชพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราช

ณ วัดวังพิกุลวราราม ตาบลวังพิกุล
อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

กกพ.ทภ.3
พ.ท.กิตติพัท คงเวทย์
0 5524 1842

ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นำยพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์)
08.30 น.

ร่วมการประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ
ครั้งที่ 37 ประจาปี 2562

ณ หอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
จังหวัดลาปาง

กระทรวงมหาดไทย
0 2224 1843

หัวหน้ำสำนักงำนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นำยบำรุง สังข์ขำว)
09.30 น.

ร่วมการประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สภาผู้แทนราษฎร

ณ ห้องประชุม
หมายเลข 416 – 417 ชั้น 4
อาคารรัฐสภา
กรุงเทพมหานคร

สนจ.กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ
คุณสุพรรณี
08 1683 0439

กำรแต่งกำย

กำหนดกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้บริหำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันอำทิตย์ ที่ 1 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นำยสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์)
เวลา
ภำรกิจ
09.30 น. ร่วมการประชุมชี้แจงกับคณะอนุกรรมาธิการ
ท้องถิ่น จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
และองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สถำนที่
ณ ห้องประชุม 411 ชั้น 4
อาคารรัฐสภา เกียกกาย
กรุงเทพมหานคร

เจ้ำของเรื่อง
สนจ.กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ
คุณสุพรรณี
08 1683 0439

รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นำยจำรึก เหล่ำประเสริฐ)

รองผู้อำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ฝ่ำยทหำร) (พ.อ.มงคล ปำคำมำ)
เดินทางกลับจากไปราชการ ณ จังหวัดพิษณุโลก

ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นำยพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์)
08.30 น.

ร่วมการประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ
ครั้งที่ 37 ประจาปี 2562

ณ หอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
จังหวัดลาปาง

กระทรวงมหาดไทย
0 2224 1843

หัวหน้ำสำนักงำนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นำยบำรุง สังข์ขำว)
09.30 น.

ร่วมการประชุมชี้แจงกับคณะอนุกรรมาธิการ
ท้องถิ่น จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
และองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ณ ห้องประชุม 411 ชั้น 4
อาคารรัฐสภา เกียกกาย
กรุงเทพมหานคร

สนจ.กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ
คุณสุพรรณี
08 1683 0439

กำรแต่งกำย

กำหนดกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้บริหำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันจันทร์ ที่ 2 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นำยสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์)
เวลา

ภำรกิจ
เดินทางกลับจากไปราชการ ณ กรุงเทพมหานคร

สถำนที่

เจ้ำของเรื่อง

รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นำยจำรึก เหล่ำประเสริฐ)
09.30 น. ประธานการประชุมการดาเนินงานเครือข่ายองค์
ความรู้ (Knowledge Based OTOP : KBO)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

13.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด
เพื่อพิจารณาสถานภาพบุคคลสัญชาติพม่ากรณี
พิเศษ (Fast Track Case) ครั้งที่ 1/2562
ของพื้นที่พักพิง บ้านใหม่ในสอย อาเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน บ้านแม่สุรนิ อาเภอขุนยวม
และบ้านแม่ลามาหลวง อาเภอสบเมย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
14.00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2563

ณ ห้องประชุมสวนหมอกคารีสอร์ท
ตาบลปางหมู อาเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สนง.พช.จ.มส.
คุณสุคนธ์
09 4551 7940

ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคา ชั้น 2 ทปค.จว.มส
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ป.เดชา
08 4885 5878

ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชัน้ 4
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สปก.จ.มส.
คุณยุพา
08 4616 0681

รองผู้อำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ฝ่ำยทหำร) (พ.อ.มงคล ปำคำมำ)
08.30 น. ร่วมประชุม VTC ประจาสัปดาห์

ณ สนง.กอ.รมน.จังหวัด ม.ส. ชัน้ 4
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สนง.กอ.รมน.จังหวัด
ม.ส.
คุณเอกวิทย์
08 0113 2256

ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นำยพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์)
09.30 น.

ประธานคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือกกานัน ณ บ้านสบสอย อาเภอเมือง
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน
แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
และผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บา้ น ผู้มผี ลงานดีเด่น ประจาปี
2563

13.30 น.

ร่วมการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด
เพื่อพิจารณาสถานภาพบุคคลสัญชาติพม่ากรณี
พิเศษ (Fast Track Case) ครั้งที่ 1/2562
ของพื้นที่พักพิง บ้านใหม่ในสอย อาเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน บ้านแม่สุรนิ อาเภอขุนยวม
และบ้านแม่ลามาหลวง อาเภอสบเมย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทปค.จว.มส.
ป.อานนท์
06 3901 8751

ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคา ชั้น 2 ทปค.จว.มส
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ป.เดชา
08 4885 5878

กำรแต่งกำย

กำหนดกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้บริหำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันจันทร์ ที่ 2 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562
หัวหน้ำสำนักงำนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นำยบำรุง สังข์ขำว)
เวลา

ภำรกิจ
เดินทางกลับจากไปราชการ ณ กรุงเทพมหานคร

สถำนที่

เจ้ำของเรื่อง

กำรแต่งกำย

