
หนาที่ 1 จาก 3

หน.
พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

 - ตรวจสถานที่ที่ขอรับใบอนุญาตประกอบ อ.เมืองฯ ปลัดจังหวัด

 กิจการโรงแรม จํานวน 4 แหง

 - รวมประชุมการปาไม ประจําป พ.ศ. 2561 ม.เกษตรศาสตร บางเขน  มอบ ผอ.ทสจ.

กรุงเทพฯ

08.30 น.  ประธานพิธีเปดการอบรมสัมมนาวิชาการ คุณวิชชุดา รร.เชียงใหมภูคํา  ผวจ. มอบ

 โรงเรียนอนุบาลประจําจังหวัด (ประเทศไทย) 064-4195397

 และบรรยายพิเศษ

09.00 น.  รวมเปนเกียรติงานรวมพลังสื่อสรางสรรค รร.กรีนนิมมาน ซีเอ็มยู  มอบ วัฒนธรรม จว.

 สังคมไทย ป 2561 ภาคเหนือ มช.

09.00 น.  ประธานพิธีเปดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนบานไรกองขิง  มอบ นอ.หางดง

 หัวขอ "องคความรูดานการสงเสริมการ 102 ม. 3 ต.หนองควาย

 ทองเที่ยวชุมชนอยางยั่งยืน" อ.หางดง

09.09 น.  ประธานพิธีเปดปายสมาคมคนตาบอดแหง 276 ม. 4 ต.หนองผึ้ง  มอบ ปลัดจังหวัด

 ประเทศไทย สาขาภาคเหนือตอนบน อ.สารภี

09.30 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา หองประชุม สนง.สวัสดิการ  ผวจ. มอบ

 อัตราคาจางขั้นต่ํา จว.ชม. และคุมครองแรงงาน จว.ชม.

วาระผูบริหาร

วันศุกรที่    24   สิงหาคม   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 3

หน.
พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

วันศุกรที่    24   สิงหาคม   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.30 น.  ประธานพิธีเปดการประชุมวิชาการ เรื่อง The คุณจุลจิรา ศูนยวิจัยและบําบัดโรคมะเร็ง  มอบ นพ.สสจ.

 joint international Meeting on Stem Cell 081-6187948 อ.สันกําแพง

 Biology and Regenerative Medicine

09.30 น.  รวมรับฟงการถายทอดความรูที่เปนโมเดล คุณตรีชฎา สถาบันสปาคลองทอม ทราบ

 ตนแบบเชิงสรางสรรค ภายใตการสงเสริมการ 098-2588173 เมืองน้ําพุรอน วิทยาลัยการ

 ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ อ.คลองทอม อาชีพคลองทอม จว.กระบี่

09.30 น.  ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําราง หองประชุม 4 ชั้น 4

 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

 (ดานการคาฯ)

10.00 น.  ประธานการประชุมหารือแนวทางการรับซื้อ หองประชุม

 ผลผลิตกระเทียม ระหวางตัวแทนกลุมเกษตรกร สนง.พาณิชย จว.ชม.

 และ Modern Trade

11.00 น.  ประธานพิธีเปดงาน "บาน ธอส.เอกซโป คุณอําพร ชั้น 1 เซ็นทรัล เฟสติวัล 
 @ เชียงใหม" 085-4853959

13.00 น.  ประธานในพิธีเปดงานแสดงและจําหนายสินคา ลานกิจกรรมมีโชคพลาซา  มอบ เกษตร จว.

 วิสาหกิจชุมชนและกลุมเกษตรกร

13.30 น.  ประธานการประชุมผูบริหาร อปท . ประจํา คุณอารีรัตน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
 เดือนสิงหาคม 081-9536348 80 พรรษา



หนาที่ 3 จาก 3

หน.
พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

วันศุกรที่    24   สิงหาคม   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

13.30 น.  ประธานพิธีเปดงานรวมพลังสื่อสรางสรรค รร.กรีนนิมมาน ซีเอ็มยู  ผวจ. มอบ

 สังคมไทย ป 2561 ภาคเหนือ มช.

13.30 น.  ประชุมคณะอนุกรรมการคุมครองคนไรที่พึ่ง หองประชุม 1 ชั้น 2  มอบ พมจ.

 จว.ชม.

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร หองประชุม  มอบ พัฒนาการ จว.

 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด สนง.พัฒนาชุมชน จว.ชม.

14.30 น.  สงคณะรองรัฐมนตรีกระทรวงปองกันความสงบ หองรับรองพิเศษ  ผวจ. มอบ

 สปป.ลาว ทาอากาศยานเชียงใหม

15.00 น.  ผอ.สน.สิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองคิตะคิวซู คุณภัควรรณ หองประชุม สนง.ทรัพยากร 
 ประเทศญี่ปุน พรอมคณะ เขาพบเพื่อหารือและ 083-6208739 ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จว.

 นําเสนอแนวทางการดําเนินโครงการฯ บริหาร

 จัดการขยะ


	วันศุกร์

