
หนาที่ 1 จาก 3

หน.

พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

09.00 น.  รวมตอนรับ รอง นรม. และ รมว.ยุติธรรม คุณสุกัญญา หองรับรองพิเศษ เครื่องแบบฯ  ผวจ. มอบ

 (พล.อ.อ.ประจิณ จั่นตอง) 081-2895892 ทาอากาศยานเชียงใหม สีกากี แขนยาว

09.00 น.  รวมตอนรับองคมนตรี (พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท) อ.เวียงแหงและเชียงดาว  มอบ ผอ.รมน.จว. (ท)

 ในการตรวจติดตามความกาวหนาโครงการ

 หมูบานพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน

09.00 น.  ตรวจผลงานกํานัน/ผูใหญบานยอดเยี่ยม จ.ชม. ต.สุเทพ และ ต.ฟาฮาม ปลัดจังหวัด

 ประจําป 2561 อ.เมืองฯ

09.30 น.  ประธานการประชุมติดตามความกาวหนาการ หองประชุมที่ทําการปกครอง 
 จัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับ จว.ชม.

09.40 น.  รวมเปนเกียรติพิธีเปดศูนยประสานงานแมน้ํา - คุณเกศนีย ศูนยประสานงานแมน้ําโขง ชุดสุภาพ 
 โขงปลอดภัย จ.ชม. 083-2042544 ปลอดภัย ต.ชางเผือก

10.00 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการขาราชการ หองประชุม อบจ.ชม. ชั้น 4  ผวจ. มอบ

 องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (ก.จ.จ.)

10.00 น.  ประธานพิธีเปดการประชุมชี้แจงโครงการ คุณจิรพร บานมอนฝาย  ผวจ. มอบ

 "การถายทอดเทคโนโลยีระบบพิพิธภัณฑ 088-2610721

 อิเล็กทรอนิกสฯ"

วาระผูบริหาร

วันศุกรที่    19   มกราคม   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 3

หน.

พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

วันศุกรที่    19   มกราคม   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

10.00 น.  ประธานพิธีปดการอบรมหลักสูตรกํานัน วิทยาลัยการปกครองฯ  มอบ นอ.ดอยสะเก็ด

 ผูใหญบาน อ.ดอยสะเก็ด

10.30 น.  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ คุณแอน หองประชุมสวนกฎหมาย  ผวจ. มอบ

081-7169581 สนง.สรรพากรภาค 8

10.30 น.  ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ และการถวาย วัดพระนอนหนองผึ้ง  มอบ หน.สนจ.

 ความปลอดภัย อ.สารภี

11.55 น.  ตอนรับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงินและ หองรับรองพิเศษ  ผวจ. มอบ

 การคลัง ทาอากาศยานเชียงใหม

12.00 น.  รวมรับประทานอาหารกลางวันกับคณะ - รานอาหารสวนผัก  ผวจ. มอบ

 กรรมาธิการฯ

13.00 น.  ประธานและเขารวมประชุมคณะกรรมการ หองประชุมศูนยพัฒนาราษฎร  มอบ ปลัดจังหวัด

 โครงการโรงเรียนเพียงหลวง 1 บนพื้นที่สูง จว.ชม.

13.30 น.  บรรยายสรุปตอคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ หองประชุม 1 ชั้น 2 
 การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแหงชาติ

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการปองกันและ หองประชุม 3 ชั้น 3  
 แกไขปญหาหมอกควันและไฟปา จว.ชม.

13.30 น.  ประธานพิธีปดโครงการบําบัดฟนฟูฯ หองประชุมกองรอย อส.จ.ชม.  ผวจ. มอบ

 ศูนยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จ.ชม. ที่ 1



หนาที่ 3 จาก 3

หน.

พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

วันศุกรที่    19   มกราคม   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

13.30 น.  ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ และการถวาย หองประชุม บก.มทบ. 33  มอบ หน.สนจ.

 ความปลอดภัย

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง หองประชุม 4 ชั้น 4 
 ผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือน

 สามัญ สวนภูมิภาค จว.ชม.

13.30 น.  รวมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการดานการ หองประชุมคณะกรรมาธิการ

 ทองเที่ยว หมายเลข 310 ชั้น 3 อาคาร

รัฐสภา 2

16.30 น.  ประธานการแถลงขาวงานมหกรรมไมดอก สวนสาธารณะหนองบวกหาด  ปลัดจังหวัด

 ไมประดับ จ.ชม.

16.45 น.  รวมสง รอง นรม. และ รมว.ยุติธรรม คุณสุกัญญา หองรับรองพิเศษ เครื่องแบบฯ  ผวจ. มอบ

 (พล.อ.อ.ประจิณ จั่นตอง) ทาอากาศยานเชียงใหม สีกากี แขนยาว

18.00 น.  รวมเปนเกียรติในการประชุมหารือผูบริหาร ผศ.ดร.จําเนียร หองเชียงแสน คุมขันโตก 
 เครือขายสถาบันอุดมศึกษา จ.ชม. 081-8820037 อ.เมืองฯ

18.00 น.  รวมรับประทานอาหารเย็นกับคณะกรรมาธิการฯ รานอาหาร XANADU  ผวจ. มอบ

รร.ฟูรามา

19.00 น.  ประธานพิธีเปดงานเทศกาลรมบอสรางและ คุณวนิดา ปะรําพิธีบานบอสราง ม. 3 ชุดพื้นเมือง 
 หัตถกรรมสันกําแพง 097-2850175 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง


	วันศุกร์

