
หนาที่ 1 จาก 3

หน.

พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

 - รวมประชุมสัมมนาผูนํา ผูบริหาร และ รร.รอยัลภูเก็ต ซิตี้  มอบ ผอ.สพป.ชม. 1

 ผูเกี่ยวของกับกิจการลูกชาวบานทั่วประเทศ อ.เมืองฯ จว.ภูเก็ต

 - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแผน รร.เชียงใหมแกรนดวิว  มอบ ปองกัน จว.

 ปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวง

 เพื่อแกไขปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืนฯ

08.00 น.  กลาวตอนรับในโครงการอุนไอรัก 360 องศา คุณกัญญาภัทร ร.ร.ปางหินฝน อ.แมแจม  มอบ นอ.แมแจม

 และใหสัมภาษณเพื่อประชาสัมพันธในรายการ 089-5537055

 Green Time 360 องศา

09.00 น.  ประธานมอบทุนมูลนิธิคุณพุม ครูนอย ศูนยการศึกษาพิเศษ เครื่องแบบฯ 
086-1904408 เขตการศึกษา 8 สีกากี แขนยาว

09.00 น.  ประธานการประชุมคณะทํางานขับเคลื่อน หองประชุม สนง.สวัสดิการ  ผวจ. มอบ

 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยของประเทศ และคุมครองแรงงาน จว.ชม.

09.30 น.  กลาวตอนรับนักธุรกิจและนักลงทุนในกิจกรรม หองปาสักหลวง ชั้น 2  ผวจ. มอบ

 เจรจาการคาในการแขงขันรถยนตนานาชาติ รร.โลตัส ปางสวนแกว

 "หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง ยูนนานหลากสีสัน"

09.30 น.  อธิบดีกรมการปกครอง เดินทางถึง จว.ชม. ทาอากาศยานเชียงใหม ปลัดจังหวัด

วาระผูบริหาร

วันศุกรที่    15   ธันวาคม   2560

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 3

หน.

พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

วันศุกรที่    15   ธันวาคม   2560

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.30 น.  พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เปนประธาน สนง.มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล  มอบ นพ.สสจ.

 พิธีทําบุญ สนง.มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล จ.ชม. จ.ชม.

09.50 น.  ประธานพิธีวางศิลาฤกษการกอสรางอาคารเรียน คุณสรรชนา วัดโชติกุลสุวรรณาราม  ผวจ.  มอบ

 ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราช- 089-7011622 (หมูบุน)

 วิทยาลัยฯ

10.30 น.  ประธานมอบใบปริญญาชีวิตผูสูงอายุที่สําเร็จ ศูนยบริการทางสังคมฯ  มอบ นอ.สันทราย

 การศึกษาจากโรงเรียนผูสูงวัยปาไผคุณธรรม ต.ปาไผ อ.สันทราย

11.00 น.  ประธานพิธีเปดโครงการบําบัดฟฟูสมรรถภาพ หองประชุมกองรอย อส.จ.ชม.  มอบ ปองกัน จว.

 ผูเสพยาเสพติด ศูนยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จว. ที่ 1

13.00 น.  ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการ หองประชุมศูนยประสาน เครื่องแบบฯ 
 น้ําพุรอนสันกําแพง โครงการฯ สันกําแพง อ.แมออน สีกากี แขนยาว

13.00 น.  ประธานพิธีเปดสัมมนา "เชียงใหม 2018" คุณสุธิดา หองลานนาบอลรูม  ผวจ. มอบ

089-8504580 รร.แชงกรี-ลา เชียงใหม

13.30 น.  ประธานการประชุมขออนุญาต ซื้อ มี ใชและ หองประชุมที่ทําการปกครอง  มอบ ปลัดจังหวัด

 ขนยาย วัตถุระเบิด จว.ชม.

14.00 น.  คณะผูเขาฝกอบรมหลักสูตร การสื่อสารเพื่อ หองประชุม 4 ชั้น 4  ผวจ. มอบ/

 พัฒนาธุรกิจยุคดิจิทัล เขาเยี่ยมคารวะและ หน.สนจ.

 รับฟงบรรยายสรุป



หนาที่ 3 จาก 3

หน.

พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

วันศุกรที่    15   ธันวาคม   2560

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

17.30 น.  ประธานมอบโลประกาศเกียรติคุณและถวย สนามฟุตบอล 2  มอบ ปลัดจังหวัด

 รางวัล งานวันกีฬาแหงชาติ จว.ชม. สนามกีฬาฯ 700 ป

18.00 น.  ประธานพิธีแถลงขาวการจัดงานฤดูหนาวและ คุณพิลาลักษณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1  ผวจ. มอบ

 งาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม การประกวด 089-5535333 เซ็นทรัล เฟสติวัล

 นางสาวเชียงใหม

18.00 น.  ประธานพรอมรวมแถลงขาวเปดหอศิลป - ผอ.ตุกตา หอศิลปวัฒนธรรมเมือง- ชุดพื้นเมือง  ผวจ. มอบ

 วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม 081-5315931 เชียงใหม


	วันศุกร์

