
หนาที่ 1 จาก 3

หน.

พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

 - อบรมหลักสูตรผูนําการขับเคลื่อนการพัฒนา ศูนยกสิกรรมธรรมชาติ ปลัดจังหวัด

 ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาบเอื้อง จว.ชลบุรี

09.00 น.  - อาคารจําหนายผลิตภัณฑศิลปาชีพ จว.ชม. อารีย 053-226853 

ตอ 11 หนาพระรูปฯ ทางเขาอาคาร 
 - เจานายฝายเหนือและวิทยาลัยนาฏศิลป อํานวยการ ศาลากลาง จว.ชม.

 มอบดอกดารารัตน

09.00 น.  ประธานเปดกรวยธูปเทียนแพ และกลาว รศ.เพ็ญศรี วัดแมตุงติง อ.สะเมิง  ผวจ. มอบ

 อาเศียรวาทในพิธียกชอฟาวิหาร 089-9547194

09.00 น.  ประธานพิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฝายน้ําลนเจา บานน้ําบอเย็น  ผวจ. มอบ

 "ประชารัฐรวมใจ คืนความใสสะอาดใหน้ําแมขา" ม. 11 ต.ปาแดด

09.00 น.  ประธานในพิธีเปดปาย PEA The Electric Utility คุณศุภชัย หองลีลาวดี ศูนยประชุมและ  ผวจ. มอบ

 of the Future 081-7244224 แสดงสินคานานาชาติฯ

09.15 น.  คณะเพาะกายเชียงใหม เขามอบเงินชวยเหลือ คุณชัยณรงค หองรับรอง ผวจ.ชม. 
 ผูประสบภัยน้ําทวม 089-5555967

09.30 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินงาน หองศูนยปฏิบัติการจังหวัด  หน.สนจ.

 ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

 ปราบปรามการทุจริต จว.ชม.

09.30 น.  ประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดทํากรอบ รร.ฟูรามา  มอบ ปองกัน จว.

 สําหรับแผนความมั่นคงแหงชาติ

วาระผูบริหาร

วันศุกรที่    11   สิงหาคม   2560

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 3

หน.

พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

วันศุกรที่    11   สิงหาคม   2560

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

10.00 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน หองประชุมสํานักฟารม 
 การจัดการระบบศูนยพักพิงสัตว ภายใต ม.แมโจ

 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก

 โรคพิษสุนัขบาฯ

10.00 น.  ประธานพิธีเปดงานและมอบรางวัลแกผูชนะเลิศ คุณมัทนา สวนสุขภาพบานเดน ต.วัดเกต  ผวจ. มอบ

 การประกวดกลวยไม 087-1724897

10.30 น.  ประธานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทาน ร.ร.โสตศึกษาอนุสารสุนทร ชุดสุภาพสีดํา 
 แกนักเรียน ไวทุกข

13.00 น.  กสทช. เขาพบเพื่อหารือโครงการซอมแผน คุณรสสุคน หองรับรอง 
 บูรณาการขายวิทยุสื่อสารฯ เพื่อรายงาน 085-0316369

 สถานการณกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ

13.00 น.  ประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนิน หองประชุม 3 ชั้น 3  หน.สนจ.

 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปและ

 แผนพัฒนาภาคเหนือประจําปงบประมาณ

 พ.ศ. 2561

13.30 น.  ประธานพิธีเปดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ศาลากลาง จว.ชม. ชั้น 1  หน.สนจ.

14.00 น.  ประธานปลอยขบวนรถธารน้ําใจชาวเชียงใหม หนาศาลากลาง จว.ชม. 
 ชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวมภาคอีสาน



หนาที่ 3 จาก 3

หน.

พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

วันศุกรที่    11   สิงหาคม   2560

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

14.00 น.  ประธานการประชุมคณะทํางานแกไขปญหาการ หองประชุม 4 ชั้น 4  ผวจ. มอบ

 รองเรียน กรณีผูประกอบการใหบริการ

 เครื่องเลน Flight of the Gibbon

14.30 น.  ประธานการประชุมเตรียมการปองกันและแกไข หองประชุม 5 ชั้น 5   หน.สนจ.

 ปญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถลม พ.ศ. 2560

14.30 น.  ประธานการประชุมระดมความคิดเห็น (Focus หองประชุม 1 ชั้น 2  ผวจ. มอบ/

 Group) การจัดทําแผนยุทธศาสตรการขับเคลื่อน หน.สนจ.

 อุตสาหกรรม MICE จว.ชม.

17.00 น.  ประธานพิธีเปดงาน Shoping Fair 2017 คุณเอ เชียงใหมฮอลล  ผวจ. มอบ

099-3691929 เซ็นทรัล แอรพอรต

18.00 น.  ประธานเปดตัวสายการบิน Jetstar Pacific คุณศราวุธ ภัตตาคารตูลู  ผวจ. มอบ

 Airline และกลาวตอนรับนักธุรกิจการทองเที่ยว 081-7245266

 จากประเทศเวียตนาม

19.00 น.  ประธานพิธีเปดงานแสดงศักยภาพหมูบาน คุณชาญวิทย วัดปาตึง (หวยหมอ) 
 อุตสาหกรรมสรางสรรคหมูบานออนใต "วิถี 084-8098748 ต.ออนใต อ.สันกําแพง

 อัตลักษณ บานจุมเมืองเย็น" คุณเก 081-6815150


	วันศุกร์

