
หนาที่ 1 จาก 3

หน.

พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

 - รวมงาน "Thailand M.I.C.E. Road Show : กรุงยางกุง สาธารณรัฐแหง  มอบ หน.สนจ.

 Myanmar 2017" สหภาพพมา

 - รวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเสริมสรางศักย - รร.อิมพีเรียล แมปง  มอบ

 ภาพหองปฏิบัติการทดลอง SMEs ภาคเหนือ อุตสาหกรรม จว.

08.30 น.  รอง นรม. ตรวจโครงการกอสรางสะพาน ม. 1 ต.ทาเหนือ อ.แมออน  ผวจ. มอบ

 หวยเสือ

09.00 น.  ททท. สนง.เชียงใหม เขาพบเพื่อนําเรียนขอมูล คุณภานุพรรณ หองรับรอง ผวจ.ชม. 
 การจัดงาน Thailand Travel Mart Plus 2017 081-4695551

09.00 น.  รวมตรวจติดตามผลการดําเนินงานของ พื้นที่ อ.ฝาง  ผวจ. มอบ

 รมว.กษ.

09.00 น.  ประธานพิธีเปดการประชุมประสานงานแนวทาง หองเชียงดาว ชั้น 12  มอบ พมจ.

 นโยบายและแผนผูสูงอายุจังหวัดใหกับคณะ- รร.ฮอลิเดย การเดน

 อนุกรรมการสงเสริมสวัสดิการผูสูงอายุ

09.30 น.  ประธานการประชุมชุดติดตามและตรวจสอบ หองประชุมที่ทําการปกครอง  ผวจ. มอบ

 การจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคา จว.ชม.

 มนุษยจังหวัด

วาระผูบริหาร

วันศุกรที่   17   กุมภาพันธ   2560

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 3

หน.

พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

วันศุกรที่   17   กุมภาพันธ   2560

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.55 น.  รอง นรม. เปนประธานเปดงานสืบฮีตตามฮอย วัดปาตาล ม. 4 ต.บวกคาง  ผวจ. มอบ

 วิถีจาวยอง และเยี่ยมเยือนประชาชน อ.สันกําแพง

10.00 น.  เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส ประจําประเทศ หองรับรอง ผวจ.ชม. 
 ไทย และคณะ เขาเยี่ยมคารวะ

10.00 น.  ประธานพิธีปดการอบรมหลักสูตรกํานัน วิทยาลัยการปกครองฯ  มอบ นอ.ดอยสะเก็ด

 ผูใหญบาน อ.ดอยสะเก็ด

10.00 น.  ประธานพิธีเปดโครงการประกาศพื้นที่เขต ชุมชนบานสันดินแดง ม. 15  มอบ นอ.จอมทอง

 วัฒนธรรมพิเศษบานสันดินแดงฯ ต.บานหลวง อ.จอมทอง

11.35 น.  รอง นรม. ตรวจโครงการบูรณะทาง โดยวิธี บานตนดู ม. 3 ต.บวกคาง  ผวจ. มอบ

 Pavement in Place Recycling ผิวทางแอสฟลท เชื่อมบานหัวทุง ม. 5 

 คอนกรีตฯ ต.ทรายมูล อ.สันกําแพง

13.00 น.  ประธานพิธีปดการฝกอบรมโครงการฝกอบรม อบต.กองแขก ต.กองแขก  มอบ นอ.แมแจม

 ราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา (รสทป.) อ.แมแจม

13.30 น.  ประธานพิธีปดโครงการบําบัดฟนฟูฯ คายศูนย- กองรอย อส.จ.ชม. ที่ 1  มอบ ปลัดจังหวัด

 ขวัญแผนดิน รุนที่ 3

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกัน หองประชุมศูนยฟนฟูฯ  ผวจ. มอบ

 สังคม จว.ชม. ต.ดอนแกว อ.แมริม



หนาที่ 3 จาก 3

หน.

พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

วันศุกรที่   17   กุมภาพันธ   2560

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

14.30 น.  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย สนง.ชลประทานที่ 1  ผวจ. มอบ

 กระทรวงเกษตรและสหกรณของ จว .ชม.

14.55 น.  รอง นรม. ตรวจสถานที่บริเวณผาชอฯ อุทยานแหงชาติแมวาง  ผวจ. มอบ

ต.ดอยหลอ อ.ดอยหลอ

17.00 น.  ประธานพิธีเปดงาน "ซะปะของดีดอยสะเก็ด"
ป.วิโรจน 

063-9019234
ที่วาการ อ.ดอยสะเก็ด  ผวจ. มอบ

19.20 น.  รอง นรม. และคณะ เดินทางกลับ ทาอากาศยานเชียงใหม  
(ทีจี 117)


	วันศุกร์

