
หนาที่ 1 จาก 3

หน.

พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

 - ประธานพิธีเปดงานจัดแสดงและจําหนาย เวทีกลาง ศูนยแสดงสินคา  ผวจ.  มอบ

 ผลิตภัณฑ OTOP สานสัมพันธสองแผนดิน ลาว-ไอเทค นครเวียงจันทร

08.30 น.  รวมสนทนาในรายการมองเมืองเหนือ ประเด็น สทท.เชียงใหม 
 ปญหาหมอกควันและไฟปา

08.30 น.  กลาวตอนรับพิธีเปดโครงการรณรงคพัฒนาการ สถาบันพัฒนาการเด็กราช-  ผวจ. มอบ

 เด็ก เสริมสรางสุขภาพและกําลังใจผูพิการ  นครินทร

08.30 น.  ประธานพิธีเปดงานประชุมนานาชาติ The 13
th หองแกรนดฮอลล ศูนยประชุม  ผวจ.  มอบ

 International Conference of the Asian Clinical นานาชาติเอ็มเพรส

 Onccology Society (ACOS 2018)

08.30 น.  กลาวตอนรับพิธีเปดโครงการฝกอบรมโครงการ คุณทรรศนีย สํานักบริการวิชาการ มช.  มอบ ปลัดจังหวัด

 เสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 080-0504613

 ของ ขรก.ในจังหวัดชายแดนภาคใต รุนที่ 2

08.30 น.  รวมประชุมพัฒนาความรวมมือในการสนับสนุน หองประชุมวายุภักษ 3, 4 ชั้น 4  มอบ ทองถิ่น จว.

 การบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน รร.เซ็นทาราฯ ศูนยราชการ

 ระดับทองถิ่น

08.30 น.  ประธานพิธีเปดโครงการ 1 ทํา 4 พ.ร.บ. ร.ร.หางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ  มอบ นอ.หางดง

 ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 อ.หางดง

วาระผูบริหาร

วันศุกรที่    23   กุมภาพันธ   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 3

หน.

พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

วันศุกรที่    23   กุมภาพันธ   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.00 น.  ประชุมเตรียมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ รร.คงการเดน วิว รีสอรท  มอบ รอง ผอ.รมน.จ. (ท)

 เตรียมความพรอมแหงชาติ ไปสูการปฏิบัติใน อ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย

 พื้นที่ภาคเหนือ

09.00 น.  ประธานพิธีเปดการรณรงคสรางกระแสชุมชน ศูนยการเรียนรูเทศบาลตําบล  มอบ นพ.สสจ.

 คนปลอดพยาธิใบไมในตับ จว.ชม. สองแคว อ.ดอยหลอ

09.15 น.  ประธานพิธีเปดงาน "วันวิชาการ สืบสาน อ.กมลฉัตร วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม ชุดพื้นเมือง 
 นาฏศิลปดนตรี" 099-2714539

09.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน หองประชุม สนง.ที่ดิน จว.ชม.  ปลัดจังหวัด

10.00 น.  ประธานพิธีปดการอบรมหลักสูตรกํานัน วิทยาลัยการปกครองฯ  มอบ นอ.ดอยสะเก็ด

 ผูใหญบาน อ.ดอยสะเก็ด

10.00 น.  กลาวตอนรับพิธีเปดงาน สานตอพระราช - หมูบานแมสะตอบ ม. 3  มอบ นอ.แมแจม

 ปณิธาน สรางฝายชะลอน้ําสูความยั่งยืน ถวาย ต.แมศึก อ.แมแจม

 เปนพระราชกุศล

11.30 น.  ประธานพิธีเปดงาน Grand Opening IFCG คุณยุย IFCG Wealth อาคารจอดรถ ชุดสุภาพ 
 Wealth Café Chiang Mai 081-0217018 ถ.สุเทพ มช. ชั้น 1

13.00 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย หองประชุม 3 ชั้น 3  หน.สนจ.

 ที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด)

13.30 น.  ประธานการประชุมแกไขปญหาทุนการศึกษา หองประชุมศูนยดํารงธรรม  ผวจ. มอบ



หนาที่ 3 จาก 3

หน.

พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

วันศุกรที่    23   กุมภาพันธ   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐ หองประชุม 1 ชั้น 2  ผวจ. มอบ/

 และเอกชนเพื่อพัฒนาและแกไขปญหาทาง หน.สนจ.

 เศรษฐกิจ (กรอ.) จว.ชม.

13.30 น.  ประธานพิธีปดโครงการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพ หองประชุมกองรอย อส.จ.ชม.  มอบ ปลัดจังหวัด

 ผูเสพยาเสพติด ศูนยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จว. ที่ 1

13.30 น.  รวมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการดานการ คุณเนติ หองประชุมคณะกรรมาธิการ

 ทองเที่ยว 090-1249697 หมายเลข 310 รัฐสภา 2

15.30 น.  ประธานการประชุมชี้แจงแผนการบริหารจัดการ สนง.ชลประทานที่ 1 อาคารอเนกประสงค 
 น้ําในฤดูแลง ของพื้นที่ลุมน้ําปงตอนบน 053-242822 ตอ 183 สนง.ชลประทานที่ 1

18.00 น.  เชิญพวงมาลาพระราชทานในสมเด็จพระเจา- หอประชุมชูติวัตร ม.แมโจ เครื่องแบบ

 ลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ปกติขาวไวทุกข

18.30 น.  ประธานพิธีเปดเทศกาลภาพยนตรญี่ปุน 2561 คุณวรเดช โรงภาพยนตรเอส เอฟ เอ็กซ  ผวจ. มอบ

082-7863419 ซีนีมา หางฯ เมญา


	วันศุกร์

