
หนาที่ 1 จาก 3

หน.

พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

 - ประชุมสัมมนา ทิศทางกระทรวงมหาดไทยตอ หองเมจิก 2 รร.มิราเคิล หน.สนจ.

 ประชาคมอาเซียน 2025 : มุงหนาไปดวยกัน  แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

 - ประชุมกลุมยอยคณะกรรมการพัฒนาการ คุณกชกร หองวิมานแมน  มอบ

 ทองเที่ยวประจําเขตพัฒนาการทองเที่ยว 086-1325983 รร.ดุสิต ปริ้นเซสเชียงใหม ทองเที่ยวและกีฬา จว.

 อารยธรรมลานนา

08.00 น.  อบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตรการ วิทยาลัยนักบริหาร ป.ป.ช. 
 ปองกันปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุนที่ 8 สนง.ป.ป.ช. จว.นนทบุรี

08.30 น.  กลาวตอนรับพิธีเปดการสัมมนา "GovChannel หอง CGV 4  ผวจ.  มอบ

 Roadshow 2017 : Digital Local Government รร.เชียงใหมแกรนดวิว

 ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชน

 รวดเร็ว ทันใจ"

09.30 น.  ประธานพิธีเปดศูนยวัคซีน รพ.เชียงใหม ราม ศูนยการแพทย รพ.เชียงใหม  ผวจ.  มอบ

ราม

09.30 น.  รวมเปนเกียรติและกลาวตอนรับพิธีเปดงาน คุณแมนสรวง ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม  มอบ

 "ทอเสนฝายสานเสนใย ใสสีธรรมชาติ 2560" 080-4970306 ภาคที่ 1 อุตสาหกรรม จว.

10.00 น.  ประธานพิธีปดการศึกษาอบรมหลักสูตร กํานัน วิทยาลัยการปกครองฯ  มอบ ปลัดจังหวัด

 ผูใหญบาน รุนที่ 70 อ.ดอยสะเก็ด

วาระผูบริหาร

วันศุกรที่   24   มีนาคม   2560

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 3

หน.

พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

วันศุกรที่   24   มีนาคม   2560

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

11.30 น.  กลาวตอนรับผูรวมงานเทศกาลเมืองตองหาม .. คุณชนินภรณ เวทีกลาง ชั้น 1  ผวจ. มอบ

 พลาด Plus @ เชียงใหม 085-6747171 เซ็นทรัล เฟสติวัล

12.00 น.  รวมแถลงขาวสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธการ คุณยุวดี ราน MIX No.7 ชั้น 1  ผวจ. มอบ

 จัดงาน Songkarn Moment 2017 : Friend 086-1988118 เซ็นทรัล เฟสติวัล

 Reunion @ Central Chiangmai

13.00 น.  รวมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อน หอง CGV 4  ผวจ. มอบ

 "Digital Local Government ของ จ.ชม. ภายใต รร.เชียงใหมแกรนดวิว

 นโยบายประเทศไทย 4.0"

13.00 น.  ประธานพิธีเปดการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คุณพงศกร ศูนยพัฒนาโครงการหลวง  มอบ นอ.กัลยาณิวัฒนา

 การบูรณาการแผนปฏิบัติการในพื้นที่ดานการ 087-1739553 วัดจันทร อ.กัลยาณิวัฒนา

 จัดการที่ดิน ปา และหมอกควัน

13.30 น.  ประธานพิธีเปดงาน Chiang Mai and Northern คุณยุพา หองบอลรูม 2  ผวจ. มอบ

 Biliding Maintenance & Facility Management 083-0864516 รร.เลอ เมอริเดียน

 towards Thailand 4.0

14.00 น.  กลาวตอนรับและรวมเปนเกียรติรับฟงการ คุณนฤมล รร.ดิเอ็มเพรส  มอบ ปลัดจังหวัด

 เสวนาเวทีปฏิรูปประเทศไทย "ประชารัฐรวมใจ 081-5959829

 ปฏิรูปสูประเทศไทย 4.0"



หนาที่ 3 จาก 3

หน.

พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

วันศุกรที่   24   มีนาคม   2560

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

14.30 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคนไรที่พึ่ง หองประชุม 5 ชั้น 5  ผวจ. มอบ

 จ.ชม.

15.00 น.  รวมพิธีเปดจุดบริการตูอเนกประสงคของภาครัฐฯ หางฯ บิ๊กซี เอกซตรา  ผวจ. มอบ

15.00 น.  ประธานพิธีปดการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิ - รร.รอยัลเพนนินซูลา  มอบ ทองถิ่น จว.

 ภาพสมาชิกสภาทองถิ่น และมอบวุฒิบัตรแก

 ผูสําเร็จการฝกอบรม

16.00 น.  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนิน หองประชุมพระตําหนัก  มอบ ปศุสัตว จว.

 โครงการสัตวปลอดโรคจากโรคพิษสุนัขบาฯ ทิพยพิมาน จว.นครราชสีมา


	วันศุกร์

