
หนาท่ี 1 จาก 3

หน.
มงคล พุฒิพงศ กฤษณ สวนฯ

 - หน.เวรประจําวัน ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ศูนยดํารงธรรมจังหวัด หน.ปภ.จว.

 - ออกตรวจโรงแรมเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต อ.เมืองฯ 
 ประกอบกิจการ

09.00 น.  เปดศูนยอํานวยการสั่งการและแกไขปญหา หองประชุม สนง.ทรัพยากร  ปลัดจังหวัด

 หมอกควันและไฟปา จว.ชม. ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จว.

วาระผูบริหาร

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

 หมอกควันและไฟปา จว.ชม. ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จว.

09.30 น.  ประธานพิธีเปดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รร.เชียงใหมแกรนดวิว  ผวจ. มอบ

 โครงการสนับสนุนเครือขาย SME ใน

 18 กลุมจังหวัด

09.30 น.  ประธานพิธีเปดกิจกรรม "ประชุมระดมความ หองประชุม 3 ช้ัน 3  มอบ หน.สนจ.

 คิดเห็นกับหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับความ

 มั่นคงตามแนวพื้นที่ชายแดน จว.ชม."

09.39 น.  รวมเปนเจาภาพทอดถวายผาพระกฐินประทาน คุณซิ้ม วัดศรีปนเงิน ต.ยุหวา เครื่องแบบ  มอบ นอ.สันปาตอง

 จากองคสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ- 089-9629627 อ.สันปาตอง ปกติขาว

 ปริณายก

10.00 น.  ตรวจเย่ียมพื้นที่และมอบนโยบายการปฏิบัติ หอประชุม อ.สะเมิง 10.00 น.  ตรวจเย่ียมพื้นที่และมอบนโยบายการปฏิบัติ หอประชุม อ.สะเมิง 
 หนาที่ราชการของ ผวจ.ชม.



หนาท่ี 2 จาก 3

หน.
มงคล พุฒิพงศ กฤษณ สวนฯ

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

10.00 น.  ประธานการประชุม ก.จ.จ.ชม. อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ผวจ. มอบ

80 พรรษา

10.00 น.  ประธานพิธีเปดงาน Grand opening The Coral คุณวิษณุ หองรับรองผูโดยสาร The Coral สูทสากลนิยม  ผวจ. มอบ

 Excutive Lounge, Chiang Mai Airport 093-5796556 Excutive Lounge ช้ัน 2 อาคาร

ผูโดยสารขาออกฯ

10.00 น.  ประธานการประชุมคณะทํางานกําจัดขยะ หองประชุมชลประทาน ชม. 
 หลังเทศกาลลอยกระทง

10.00 น.  ประธานการประชุมคณะทํางานกําจัดขยะ หองประชุมชลประทาน ชม. 
 หลังเทศกาลลอยกระทง

13.30 น.  ประธานการประชุมเตรียมงานพิธีในหวง หองประชุม 3 ช้ัน 3  หน.สนจ.

 เดือนธันวาคม

13.30 น.  ชมรมคนรักในหลวง เขาพบเพื่อแสดงความ คุณแปว หองประชุม 3 ช้ัน 3 
 ยินดีและหารือการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 091-8567389

 5 ธันวามหาราช

13.30 น.  ประธานการประชุมพิจารณาการจัดหาระบบ หองศูนยปฏิบัติการจังหวัด  ผวจ. มอบ

 คอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัด มท.

15.00 น.  ประธานการประชุมเตรียมความพรอมการ หองประชุม 1 ช้ัน 2  ปลัดจังหวัด

 จัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมือง จัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมือง

 เชียงใหม



หนาท่ี 3 จาก 3

หน.
มงคล พุฒิพงศ กฤษณ สวนฯ

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

16.40 น.  รับเสด็จ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณ- ทาอากาศยานทหารกองบิน เครื่องแบบ  นายกเหลากาชาด จว./

พรอม  วลัยลักษณ อัครราชกุมารี (เสด็จถึง 17.40 น.) 41 ปกติขาว สวมหมวก หน.สนจ.

17.00 น.  รับเสด็จ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณ- โบราณสถานเวียงทากาน เครื่องแบบ  ผวจ. มอบ

พรอม  วลัยลักษณ อัครราชกุมารี (เสด็จถึง 18.00 น.) อ.สันปาตอง ปกติขาว สวมหมวก

18.30 น.  ประธานพิธีเปดงานประเพณีเดือนย่ีเปง ขวงประตูทาแพ  ผวจ. มอบ

19.00 น.  สงเสด็จ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณ- ทาอากาศยานทหารกองบิน เครื่องแบบ  ผวจ. มอบ

พรอม  วลัยลักษณ อัครราชกุมารี (เสด็จไป 20.00 น.) 41 ปกติขาว สวมหมวก

19.00 น.  สงเสด็จ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณ- ทาอากาศยานทหารกองบิน เครื่องแบบ  ผวจ. มอบ

พรอม  วลัยลักษณ อัครราชกุมารี (เสด็จไป 20.00 น.) 41 ปกติขาว สวมหมวก

20.00 น.  ประธานพิธีเปดเทศกาลโคมย่ีเปง เชียงใหม คุณวนนรรค ศูนยการคาพันธุทิพยฯ ชุดพื้นเมือง  ผวจ. มอบ

081-7246177


