
หนาที่ 1 จาก 3

หน.

พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

 - นําคณะศึกษาอบรมกํานัน ผูใหญบาน ศึกษา จว.เชียงราย  มอบ ปลัดจังหวัด

 ดูงาน

08.30 น.  รวมสนทนาในรายการมองเมืองเหนือ เพื่อ - สทท.เชียงใหม  ผวจ. มอบ

 ประชาสัมพันธงานฤดูหนาวและงาน OTOP

 ของดีเมืองเชียงใหม

09.00 น.  ประชุมการรักษาความสงบเรียบรอยเนื่องใน สโมสรกาวิละ  ผวจ. มอบ

 หวงเทศกาลคริสตมาสและวันขึ้นปใหม 2561

09.00 น.  รวมกิจกรรมออกหนวยมิตรประชากองทัพ ร.ร.สันทรายหลวง  มอบ นอ.สันทราย

 อากาศ ออกปฏิบัติงานชวยเหลือประชาชน อ.สันทราย

 ในพื้นที่ จว.ชม.

09.00 น.  ประชุมสัมมนา เรื่อง ทิศทางการพัฒนาระบบ หองแกรนดบอลรูม ชั้น 3  มอบ ผอ.กบค. สนจ.

 ราชการไทยในอนาคต รร.โกลเดน ทิวลิปฯ

09.15 น.  วิทยากรบรรยายสรุปแกคณะ ร.ร.เสนาธิการ พ.อ.สโมสร กองพลทหารราบที่ 7  ผวจ. มอบ

 ทหารบก 062-8353648 อ.แมริม

09.30 น.  รวมกิจกรรมสรางฝายชะลอน้ําประชารัฐ ร.อ.ภาณุพงศ อาคารอเนกประสงค เทศบาล เครื่องแบบฯ สีกากี 
099-3687359 ตําบลบานปง อ.หางดง แขนยาว สวมหมวก

วาระผูบริหาร

วันพฤหัสบดีที่    21   ธันวาคม  2560

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 3

หน.

พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

วันพฤหัสบดีที่    21   ธันวาคม  2560

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.30 น.  วิทยากรบรรยายสรุปแกคณะวิทยาลัยการทัพ รร.เชียงใหมออคิด  มอบ หน.สนจ.

 อากาศ 

09.30 น.  ประธานพิธีเปดงานประเพณีปใหมมง คุณวิทวัส บานขุนกลาง ม. 7  มอบ นอ.จอมทอง

063-9018536 ต.บานหลวง อ.จอมทอง

10.00 น.  ประธานการประชุมคณะทํางานพิจารณา หองศูนยปฏิบัติการจังหวัด  ผวจ. มอบ/

 กลั่นกรองการจัดกิจกรรมภายใตการสถาปนา หน.สนจ.

 ความสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง จว.ชม. กับ

 ตางประเทศ (เมียนมา)

10.00 น.  ประธานการประชุม ก.อบต. หองประชุม 5 ชั้น 5  มอบที่ประชุมฯ

10.30 น.  ประธานการประชุม กบจ.เชียงใหม หองประชุม 3 ชั้น 3  หน.สนจ.

10.30 น.  ประธานรวมและกลาวขอบคุณในพิธีเปดตนแบบ คุณธีรพงษ โรงไฟฟาพลังงานน้ํา  มอบ นอ.จอมทอง

 สมารทไมโครกริดแหงแรกของประเทศไทย 081-8866416 บานขุนแปะ อ.จอมทอง

11.30 น.  กลาวตอนรับพิธีเปดโครงการ "50 ป ส.อ.ท. คุณนิภาวดี โรงงานบริษัท วีแอนดพี  มอบ นอ.สารภี

 มอบจักรยาน 7,000 คัน ปนรัก.. สูโรงเรียน 081-9920147 เฟรฟฟูดศื จํากัด อ.สารภี

 ขาดแคลน"

13.00 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการ ก .บ.ก. หองประชุม 3 ชั้น 3  หน.สนจ.

 กลุมจังหวัดฯ



หนาที่ 3 จาก 3

หน.

พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

วันพฤหัสบดีที่    21   ธันวาคม  2560

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

13.00 น.  ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด มอบเครื่อง- หนาอาคารอํานวยการ 
 กันหนาวสงเคราะหราษฎร ศาลากลาง จว.ชม.

13.00 น.  ประธานการประชุมคณะทํางานพิจารณา หองศูนยปฏิบัติการจังหวัด  ผวจ. มอบ/

 กลั่นกรองการจัดกิจกรรมภายใตการสถาปนา หน.สนจ.

 ความสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง จว.ชม. กับ

 ตางประเทศ (จีน)

13.30 น.  ประธานการประชุม กท.จ.ชม. หองประชุม 5 ชั้น 5  ผวจ. มอบ

13.30 น.  ประธานพิธีเปดการอบรม "ยุทธศาสตรปฏิรูป คุณมุกดา รร.เชียงใหมภูคํา  ผวจ. มอบ

 การเมืองสงเสริมการปกครองทองถิ่นและสภา 092-9585805

 ทองถิ่น"

14.30 น.  รับเสด็จ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี ทาอากาศยานทหารกองบิน เครื่องแบบ 
พรอม  พระวรราชาทินัดดามาตุ 41 ปกติขาว สวมหมวก

14.35 น.  รับเสด็จ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี หอประชุม มช. เครื่องแบบ  ผวจ. มอบ

พรอม  พระวรราชาทินัดดามาตุ ปกติขาว สวมหมวก

15.00 น.  ประธานรวมและกลาวขอบคุณในพิธีเปดสถานี คุณธีรพงษ สถานีไฟฟาสันปาตอง  มอบ นอ.สันปาตอง

 ไฟฟาสันปาตอง 081-8866416 ต.สันกลาง อ.สันปาตอง

16.45 น.  สงเสด็จ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี ทาอากาศยานทหารกองบิน เครื่องแบบ  ผวจ. มอบ

พรอม  พระวรราชาทินัดดามาตุ 41 ปกติขาว สวมหมวก


	วันพฤหัสบดี

