
หนาที่ 1 จาก 3

หน.

พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

08.30 น.  รวมประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการความ - รร.ฮอลิเดย อินน  มอบ ผอ.ทสจ.

 หลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 2 (ภาคเหนือ)

09.00 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา คุณนก หองประชุมสวนกฎหมาย 
 อุทธรณ (2 ราย) 089-8511800 ชั้น 3 สนง.สรรพากรภาค 8

09.00 น.  ประธานพิธีเปดการประชุมโครงการวางแผนการ คุณตฤณวัสส รร.เมอรเคียว เชียงใหม  ผวจ. มอบ

 จัดการเดินทางและการขนสงเมืองเชียงใหมฯ 089-7999805

09.30 น.  ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหาร หองประชุม 1 ชั้น 2  ผวจ. มอบ

 จัดการขยะมูลฝอยและของเสียของ จว.ชม.

09.30 น.  รวมเปนเกียรติและกลาวตอนรับพิธีเปดการ หองปาสักหลวง  มอบ ปลัดจังหวัด

 สัมมนาแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย รร.โลตัส ปางสวนแกว

 สิ่งแวดลอม เพื่อคืนน้ําใสใหคลองแมขา

10.00 น.  ประธานการประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิม - หองประชุม 3 ชั้น 3  หน.สนจ.

 พระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

10.00 น.  เอกอัครราชทูตเนปาลประจําประเทศไทย และ หองรับรอง ผวจ.ชม. 
 คณะ เขาเยี่ยมคารวะ

10.00 น.  ประธานการประชุมกลั่นกรองผลการปฏิบัติ หองประชุม 4 ชั้น 4  ปลัดจังหวัด

 ราชการของ ขรก.พลเรือนสามัญสวนภูมิภาค

 จว.ชม. รอบที่ 1 (1 ต.ค. 59 - 31 มี.ค. 60)

 ครั้งที่ 2/2560

วาระผูบริหาร

วันพุธที่    12   กรกฎาคม   2560

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 3

หน.

พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

วันพุธที่    12   กรกฎาคม   2560

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

11.30 น.  คณะผูบริหาร ม.ราชภัฏเชียงใหม เขาพบเพื่อ คุณอิ๋ม หองรับรอง สนจ.ชม. 
 หารือขอราชการ 078-1912995

13.00 น.  - ผูบริหาร AIS เขามอบดอกดารารัตน คุณอึ่ง 081-9509778 หนาพระรูป ร. 9 
 - ผูบริหาร ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย มอบดอกดารา- อ.วรมงคล ศาลากลาง จว.ชม.

 รัตน 081-6021549

13.30 น.  ประธานพิธีเปดการประชุมชี้แจงแนวทางการ รร.เชียงใหมออคิด 
 จัดทําและบริหารงบประมาณรายจายประจําป

 2561 ของ อปท. และบรรยายพิเศษ

13.30 น.  ประธานการประชุมเรงรัดเบิกจายงบประมาณ หองประชุม 1 ชั้น 2  ผวจ. มอบ

 จว.ชม.

13.30 น.  ประธานการประชุมการขับเคลื่อนการดําเนิน - หองประชุมที่ทําการปกครอง  มอบ ปลัดจังหวัด

 งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน จว.ชม.

 สถานอาชีวศึกษา

13.30 น.  ประชุมผานระบบวีดีทัศนทางไกล เรื่อง หองศูนยปฏิบัติการจังหวัด หน.สนจ.

 มาตรการแกไขปญหาหนี้คาสาธารณูปโภคคาง

 ชําระของ สป.มท.

14.00 น.  ประธานรวมพิธีเปดโครงการพลังเครือขาย พ.อ.วิฑูรย สนามกีฬาฯ 700 ป  ผวจ. มอบ

 เยาวชนสรางชาติ 081-4451450



หนาที่ 3 จาก 3

หน.

พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

วันพุธที่    12   กรกฎาคม   2560

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

14.00 น.  รวมพิธีเปดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา หองสุโขทัย 3  มอบ หน.สนจ.

 เชียงใหมสรางสรรคและรวมสัมมนา รร.แชงกรี-ลา เชียงใหม

15.30 น.  ศูนยวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มช. และ หองรับรอง ผวจ.ชม. 
 จนท. สนง.ปปส.ภาค 5 เขาพบเพื่อปรึกษาการ

 ดําเนินงานตามโครงการศึกษาและพัฒนา

 กระบวนการควบคุมปญหายาเสพติด "หวยสาน

 โมเดล"

18.00 น.  กิจกรรมพบปะผูบริหาร 4 ฝาย หองอาหารมรกต    ปลัดจังหวัด, หน.สนจ.

รร.กรีนเลค รีสอรท

18.30 น.  รวมเปนเกียรติและกลาวตอนรับกิจกรรม รร.ดิเอ็มเพรส 
 สงเสริมการทองเที่ยวเนปาล


	วันพุธ

