
หนาที่ 1 จาก 3

หน.

พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

08.30 น.  รวมเปนเกียรติในพิธีเปดการประชุมวิชาการ คุณดวงพร รร.ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด  ผวจ. มอบ

 คณะทํางานอาเซียนดานปาชุมชน ครั้งที่ 7 084-3847220 รีสอรท เชียงใหม อ.ดอยสะเก็ด

09.00 น.  สัมภาษณพิเศษ (Exclusive Interview) หองรับรอง ผวจ.ชม. 
 การจัดงาน Lanna Expo 2017

09.30 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา หองประชุม สนง.สงเสริมการ  ผวจ. มอบ

 อุทธรณ (ทองถิ่น) ปกครองทองถิ่น จว.ชม.

09.50 น.  รวมเปนเกียรติพิธีเปดการสัมมนาประชาสัมพันธ รร.รามา การเดน กรุงเทพฯ  มอบ พาณิชย จว.

 ศักยภาพการคาการลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

 พิเศษมุกดาหาร

10.00 น.  ประธานพิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ  หน.สนจ.

 กิจกรรมสรางเครือขายพลเมืองอนุรักษพันธุ - 80 พรรษา

 กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

11.00 น.  ประธานหารือการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ หองประชุม 4 ชั้น 4  หน.สนจ.

 สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร -

 เทพยวรางกูรฯ

วาระผูบริหาร

วันจันทรที่    12   มิถุนายน   2560

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 3

หน.

พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

วันจันทรที่    12   มิถุนายน   2560

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

13.00 น.  บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) เขาพบ คุณสุวิทย หองรับรอง ผวจ.ชม. 
 เพื่อชี้แจงการจัดงานแม็คโคร มหกรรมครบ- 081-1748044

 เครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณฯ

13.15 น.  ชมรมกีฬาหมากกระดาน สมาคมกีฬาแหง คุณรุงโรจน หองรับรอง ผวจ.ชม. 
 จว.ชม. นํานักกีฬาหมากรุกสากลทีมชาติ 081-5680206

 เขาพบเพื่อรับโอวาทฯ

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการ หองประชุม 3 ชั้น 3  หน.สนจ.

 ทองเที่ยว จว.ชม.

13.30 น.  ประชุมหารือการดําเนินการจัดทําบัญชีความ - หองศูนยปฏิบัติการจังหวัด  ผวจ. มอบ

 เขาใจรวมกัน 3 หนวยงาน (MOU) ในเรื่อง

 Smart City

13.30 น.  ประธานพิธีปดโครงการบําบัดฟนฟูฯ คาย- หองประชุม กองรอย อส.จ.ชม.  มอบ ปลัดจังหวัด

 ศูนยขวัญแผนดิน จว.ชม. รุนที่ 6 ที่ 1

14.00 น.  ประธานการประชุมการจัดงานวันตอตาน หองประชุมลานนา  ผวจ. มอบ

 ยาเสพติด สพป.ชม. เขต 1

14.00 น.  รวมประชุมเตรียมการจัดงานสัปดาหเผยแพร ผอ.เกษสุดา หองประชุมคุณแมสนอง  ผวจ. มอบ

 พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬห - 086-6711073 แตงออน วัดเจ็ดยอด

 บูชาและวันเขาพรรษา ป 2560



หนาที่ 3 จาก 3

หน.

พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

วันจันทรที่    12   มิถุนายน   2560

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

16.00 น.  สมาคมกํานัน ผูใหญบาน จว.ชม. เขาพบเพื่อ คุณธัชชัย หองรับรอง ผวจ.ชม. 
 สัมภาษณ "บทบาทของกํานัน ผูใหญบานฯ 085-7177667

 ในมิติประเทศไทย 4.0"

18.00 น.  รวมพิธีมอบรางวัลโครงการ People's Choice เมืองไทย จีเอ็มเอ็ม ไลฟ เฮาส  มอบ

 Award Thailand Voted by Chinese Tourists ชั้น 8 เซ็นทรัล เวิลด ผอ.ททท. สนง.ชม.

 2017

19.00 น.  รับเสด็จ ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ทาอากาศยานทหารกองบิน เครื่องแบบฯ สีกากี  นายกเหลากาชาด จว.

พรอม  สิริวัฒนาพรรณวดี 41 แขนยาว สวมหมวก

19.20 น.  รับเสด็จ ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา รร.เลอ เมอริเดียน เชียงใหม เครื่องแบบฯ สีกากี  มอบ นอ.เมืองฯ

พรอม  สิริวัฒนาพรรณวดี แขนยาว สวมหมวก


	วันจันทร์

