
หนาท่ี 1 จาก 3

หน.
พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

 - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแผน หองประชุมนานาชาติ CGV 1  มอบ ปองกันจังหวัด
 ปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อ รร.เชียงใหมแกรนดวิว
 แกไขปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางย่ังยืน

08.00 น.  ประธานพิธีเปดกิจกรรมปลูกจิตสํานึกวินัย ร.ร.สองแคววิทยาคม  มอบ นอ.ดอยหลอ
 จราจรในสถานศึกษา และมอบนโยบาย อ.ดอยหลอ

08.30 น.  รวมวางพวงมาลาเปนคณะพิเศษ เนื่องใน นอ.แมริม อนุสาวรียพระราชชายา  ผวจ. มอบ

วาระผูบริหาร

วันศุกรที่ 9 ธันวาคม 2559

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

08.30 น.  รวมวางพวงมาลาเปนคณะพิเศษ เนื่องใน นอ.แมริม อนุสาวรียพระราชชายา  ผวจ. มอบ
 วันพระราชชายาเจาดารารัศมี ประจําป 2559 081-8671200 เจาดารารัศมี อ.แมริม

09.00 น.  ประธานเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา หองเพชรรัตน ช้ัน 3  
 โครงการของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รร.ดิเอ็มเพรส

09.00 น.  ประธานพิธีวันตอตานคอรรัปชันสากล ธนาคารแหงประเทศไทย  หน.สนจ.
(ประเทศไทย) จว.ชม. สนง.ภาคเหนือ

09.00 น.  รวมพิธีเปดงานประชุมวิชาการนานาชาติดาน ศูนยการประชุมแหงชาติ  ผวจ. มอบ
 ฮาลาล  สิริกิติ์ กรุงเทพฯ

09.00 น.  ประธานพิธีงานวันพระราชชายาเจาดารารัศมี นอ.แมริม อนุสาวรียพระราชชายา ชุดผาไทย/  ผวจ. มอบ
 ประจําป 2559 081-8671200 เจาดารารัศมี อ.แมริม พื้นเมือง ไวทุกข

09.00 น.  รับฟงการประชุมช้ีแจงแนวทางการประเมิน หองศูนยปฏิบัติการจังหวัด หน.สนจ.09.00 น.  รับฟงการประชุมช้ีแจงแนวทางการประเมิน หองศูนยปฏิบัติการจังหวัด หน.สนจ.
 สวนราชการ มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ
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หน.
พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

วันศุกรที่ 9 ธันวาคม 2559

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.00 น.  รวมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณการรับรอง หองออดิทอเรียม ช้ัน 2  มอบ ผอ.กยพ. สนจ.
 คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นที่ฯ ศูนยประชุมวายุภักษ

ศูนยราชการฯ กรุงเทพฯ
09.30 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความ- หองประชุม สนง.สวัสดิการ  ผวจ. มอบ

 ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม และคุมครองแรงงาน จว.
 ในการทํางาน จว.ชม.

10.00 น.  ประธานพิธีเปดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา หองอาหาร Favola ช้ัน 2  ผวจ. มอบ10.00 น.  ประธานพิธีเปดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา หองอาหาร Favola ช้ัน 2  ผวจ. มอบ
 เชียงใหมเมืองสรางสรรค รร.เลอ เมอริเดียน ชม.

13.00 น.  ประธานเปดงานสัมมนา "Chiangmai's Next คุณสุธิดา หองลานนา บอลรูม ชุดสุภาพ 
 Step เศรษฐกิจ การคา การลงทุน" 089-8504580 รร.เชียงใหมแกรนดวิว

13.00 น.  เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจําประเทศไทย หองรับรอง  ผวจ.ชม.  ผวจ. มอบ
 เขาพบเพื่อเย่ียมคารวะ

13.30 น.  ประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรอง ซื้อ มีใช หองประชุมที่ทําการ  ผวจ. มอบ
 ขนยาย วัตถุระเบิด ปกครอง จว.ชม.

14.30 น.  รับผูแทนพระองค (พ.อ.เสกศิลป แสงศร) หอประชุมที่วาการอําเภอ  มอบ ปลัดจังหวัด
 ในการมอบถุงพระราชทานใหกับประชาชน อมกอย

16.00 น.  ประธานพิธีปดการอบรมหลักสูตรกํานัน วิทยาลัยการปกครองฯ  มอบ นอ.ดอยสะเก็ด16.00 น.  ประธานพิธีปดการอบรมหลักสูตรกํานัน วิทยาลัยการปกครองฯ  มอบ นอ.ดอยสะเก็ด
 ผูใหญบาน (รุนที่ 17) อ.ดอยสะเก็ด
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16.30 น.  รวมเปนเกียรติพิธีเปดการแขงขันกีฬาแหงชาติ สนามกีฬาสถาบันการพล-  มอบ ผอ.กกท.จว.
 ภาค 5 "สุโขทัยเกมส" ศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

17.00 น.  รวมพีธี "นอมถวายแสดงความอาลัย พระทรงชัย อ.ดวงดาว หอประชุมบารบารา ชุดสุภาพสีดําลวน  ผวจ. มอบ
 องคภูมิพล" 081-9987300 แมคคินลี่ย ร.ร.ดาราวิทยาลัย

17.00 น.  ประธานพิธีเปดงานและมอบรางวัลการ ศูนยสถาปตยกรรมลานนา  ผวจ. มอบ
 ออกแบบของเชียงใหม (Chiang Mai Design คุมเจาบุรีรัตน อ.เมืองฯ
 Award 2016) Award 2016)

17.30 น.  ประธานพิธีเปดนิทรรศการ "พอของชาติ ปราชญ ผอ.เจนศักดิ์ บนสันเข่ือนแมจอกหลวง ชุดสุภาพไวทุกข  หน.สนจ.
 แหงน้ํา" 081-5952827 หลังสนามกีฬาฯ 700 ป

18.00 น.  รวมเปนเกียรติพิธีเปดงาน Elephant Parade คุณณิชภัส เอเลเฟนพาเหรดแลนด  มอบ นอ.เมืองฯ
 Chiangmai 2016 อยางเปนทางการ 089-9990858 ถ.วงแหวนรอบสอง

รวมโชค-แมริม
18.30 น.  รวมงาน Australian Alumni Networking รร.แชงกรี-ลา เชียงใหม  ผวจ. มอบ

 Reception
19.00 น.  ประธานพิธีเปดนิทรรศการ "รัชกาลที่ 9 ธ สถิต คุณเยาวภา หนาหอศิลปวัฒนธรรม มช. ชุดสุภาพไวทุกข 

 ในดวงใจไทยนิรันดร" 096-5185758 สีดําลวน


