
หนาที่ 1 จาก 3

หน.

พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

07.00 น.  สงเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม- หมูบานสัมมากร เครื่องแบบฯ สีกากี  มอบ นอ.เมืองฯ

พรอม  บรมราชกุมารี แขนยาว สวมหมวก

07.10 น.  สงเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม- ทาอากาศยานทหารกองบิน เครื่องแบบฯ สีกากี  ผวจ. มอบ

พรอม  บรมราชกุมารี (ผวจ.ชม. ขึ้น ฮ. รวมกับแมทัพ 41 แขนยาว สวมหมวก

 ภาคที่ 3 ติดตามขบวนเสด็จฯ)

07.50 น.  รับ-สงเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สนาม ฮ.ชั่วคราวบานเมโลเด เครื่องแบบฯ สีกากี  ผวจ. มอบ

พรอม  สยามบรมราชกุมารี ต.สบโขง อ.อมกอย แขนยาว สวมหมวก

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

 ประชาสัมพันธงานมหกรรมไมดอกไมประดับ อบจ./ปจ./สสปน.

 จว.ชม.

08.30 น.  ประธานการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล คุณสุระศักดิ์ ร.ร.ราชประชานุเคราะห 30  มอบ นอ.แมอาย

 พระราชทาน กลุมจังหวัดที่ 8 082-1526968 อ.แมอาย

09.39 น.  รวมพิธีทําบุญวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ศาลาธรรม มช.  ผวจ. มอบ

 เชียงใหม

09.50 น.  รับ-สงเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สนาม ฮ.ชั่วคราวสนามกีฬา เครื่องแบบฯ สีกากี  มอบ นอ.อมกอย

พรอม  สยามบรมราชกุมารี (ผวจ.ชม. รวมโตะเสวย) ทต.อมกอย อ.อมกอย แขนยาว สวมหมวก

09.50 น.  รวมเปนเกียรติพิธีเปดงาน ASEAN MICE รร.แชงกรี-ลา เชียงใหม ชุดสุภาพ/

 Conference 2018 ผาไทย

วาระผูบริหาร

วันพุธที่    24   มกราคม   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 3

หน.

พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

วันพุธที่    24   มกราคม   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

10.00 น.  ม.กวางซี และคณะ เขาพบเพื่อหารือความ- หองประชุม 3 ชั้น 3  ผวจ. มอบ

 รวมมือดานการศึกษา เศรษฐกิจ และการลงทุน

 ใน จว.ชม.

10.00 น.  ประชุมคณะกรรมการดานการบังคับใชกฎหมาย หองประชุมที่ทําการปกครอง ปลัดจังหวัด

 บุกรุกคลองแมขา จว.ชม.

10.00 น.  รวมสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง รร.แชงกรี-ลา เชียงใหม

 แหงไมซ

10.00 น.  เปนวิทยากรใหความรู เรื่อง "นโยบาย แนวทาง อาคารเรียนจักรพรรดิ  มอบ นอ.ฝาง

 การพัฒนาและสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ" อบต.แมสูน อ.ฝาง

 นักเรียน ร.ร.ผูสูงอายุ

12.50 น.  รับ-สงเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สนาม ฮ.ชั่วคราว เครื่องแบบฯ สีกากี  มอบ นอ.สันปาตอง

พรอม  สยามบรมราชกุมารี ร.ร.สันปาตองวิทยาคม แขนยาว สวมหมวก

อ.สันปาตอง

13.00 น.  รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม- ศูนยอํานวยการโครงการพัฒนา เครื่องแบบฯ สีกากี 
พรอม  บรมราชกุมารี (ผวจ.ชม. รวมถวายของที่ระลึก ตามพระราชดําริ อ.สันปาตอง แขนยาว สวมหมวก

 และรวมฉายพระฉายาลักษณ)

13.30 น.  ประธานการประชุมพิจารณากําหนดราคา หองประชุมชั้น 3  ผวจ. มอบ

 ประเมินทุนทรัพยในเขต จว.ชม. สนง.ธนารักษพื้นที่ ชม.



หนาที่ 3 จาก 3

หน.

พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

วันพุธที่    24   มกราคม   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

13.30 น.  ประธานพิธีเปดการฝกอบรมเยาวชนอาสารักษา กองรอย อส.จ.ชม. ที่ 1  มอบ ปลัดจังหวัด

 ดินแดน ตานภัยยาเสพติด (ย.อส.) รุนที่ 2

13.30 น.  ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบาย หองประชุม 301 ชั้น 3  มอบ หน.สนจ.

 พัฒนาภาคเหนือ ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล

15.30 น.  รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม- หมูบานสัมมากร เครื่องแบบฯ สีกากี  มอบ นอ.เมืองฯ

พรอม  บรมราชกุมารี แขนยาว สวมหมวก

18.00 น.  รวมงานเลี้ยงรับรองและพิธีเปดงาน ASEAN คุณสรรเสริญ อุทยานหลวงราชพฤกษ ชุดผาไทย  ผวจ. มอบ

 Tourism Forum 2018 085-1231120


	วันพุธ

