
หนาท่ี 1 จาก 2

หน.
มงคล พุฒิพงศ กฤษณ สวนฯ

 - ปฏิบัติหนาที่อํานวยการและประสานราชการ  ผวจ. มอบ/
 แทน ผวจ.ชม. ในหวงวันหยุดราชการ ปลัดจังหวัด
 - ประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการระหวาง จว.เชียงราย/สหภาพเมียนมา/  มอบ หน.สนจ.
 ประเทศ เพื่อผลักดันแนวทางการปฏิบัติสห- จว.เชียงใหม/กรุงเทพฯ
 ประชาชาติวาดวยการพัฒนาทางเลือกสูการ
 ปฏิบัติ

วาระผูบริหาร

วันเสารที่ 21 พฤศจิกายน 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

 ปฏิบัติ
09.00 น.  รวมเปนเกียรติพิธีประดิษฐานวัดปศุปฏินาถ คุณวรุมดี สวนประเทศเนปาล ชุดพื้นเมือง  ผวจ. มอบ

 จําลอง และพระพุทธรูป 081-8845780 อุทยานหลวงราชพฤกษ
09.00 น.  พิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป 2558 วัดเจดียหลวงวรวิหาร เครื่องแบบปกติขาว  มอบ ปลัดจังหวัด
09.30 น.  ประธานพิธีเปดงานพิธีสืบชะตาหลวง เนื่องใน คุณมานพ วัดสวนดอก ชุดผาขาว/ 

 วันผูสูงอายุสากล 086-1144508 ชุนพื้นเมือง
09.30 น.  สงเสด็จ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชร- รร.อิมพีเรียลแมปง เคร่ืองแบบฯ สีกากี  มอบ นอ.เมืองฯ
พรอม  กิติยาภา (เสด็จไป 10.30 น.) แขนยาว สวมหมวก

10.00 น.  รับเสด็จ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชร- ศูนยพัฒนาโครงการหลวง เคร่ืองแบบฯ สีกากี  ผวจ. มอบ
พรอม  กิติยาภา (เสด็จถึง 11.00 น.) หนองหอย อ.แมริม แขนยาว สวมหมวก

10.00 น.  ประธานพิธีเปดการแขงขันบาสเก็ตบอล คุณนิพนธ N í Arena Sport Club โครงการ  มอบ ผอ.กกท.ภาค 5
 เยาวชนของบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด 061-2658008 Serene Lake ต.แมเหียะ เยาวชนของบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด 061-2658008 Serene Lake ต.แมเหียะ
(มหาชน)



หนาท่ี 2 จาก 2

หน.
มงคล พุฒิพงศ กฤษณ สวนฯ

วันเสารที่ 21 พฤศจิกายน 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

10.30 น.  พิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป 2558 ผอ.จันทรแรม
081-8701954 วัดศรีโสดา เครื่องแบบปกติขาว  ผวจ. มอบ

11.00 น.  ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร และปดการ หองประชุม 1 ช้ัน 3  มอบ
 ฝกอบรมหลักสูตร พนง.ดับเพลิง วิทยาลัย ปภ. วิทยาเขต ชม. ผอ.วิทยาลัย ปภ.

11.00 น.  รับเสด็จ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชร- มอนแจม เคร่ืองแบบฯ สีกากี  มอบ นอ.แมริม
พรอม  กิติยาภา (เสด็จถึง 12.00 น.) แขนยาว สวมหมวก

13.00 น.  รับ-สงเสด็จ พระเจาหลานเธอ พระองคเจา- รร.อิมพีเรียลแมปง เคร่ืองแบบฯ สีกากี  มอบ นอ.เมืองฯ
พรอม  พัชรกิติยาภา (เสด็จถึง 14.00 น.) แขนยาว สวมหมวกพรอม  พัชรกิติยาภา (เสด็จถึง 14.00 น.) แขนยาว สวมหมวก

14.00 น.  รวมโครงการสัมมนา เรื่อง การรับฟงความ รร.ริมกก รีสอรท  มอบ หน.สนจ.
 คิดเห็นของประชาชนตอรางรัฐธรรมนูญ จว.เชียงราย

15.30 น.  ประธานมอบรางวัล MAR award ครั้งที่ 2 คณะสื่อสารมวลชน มช.  มอบ
(โครงการคุมครองสิทธิเด็กไรรัฐไรสัญชาติ หน.บานพักเด็กฯ
 SCPP2)

16.00 น.  สงเสด็จ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชร- ทาอากาศยานทหารกองบิน เคร่ืองแบบฯ สีกากี  นายกเหลากาชาด จว.
พรอม  กิติยาภา (เสด็จไป 17.00 น.) 41 แขนยาว สวมหมวก

17.00 น.  ประธานพิธีทอดถวายผาพระกฐินพระราชทาน วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแกว  ผวจ. มอบ
ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด

18.00 น.  กลาวตอนรับและมอบรางวัลในงานประกวด คุณเมธาวี โรงละครกาดเธียเตอร ชุดพื้นเมือง
 วงดนตรีเยาวชนกาดสวนแกวลูกทุง ประจําป 089-5556776 วงดนตรีเยาวชนกาดสวนแกวลูกทุง ประจําป 089-5556776

 2558


