
หนาที่ 1 จาก 4

หน.

พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

 - ตรวจโรงแรมที่ขอรับใบอนุญาต จํานวน อ.เมืองฯ/หางดง/ดอยสะเก็ด ปลัดจังหวัด

 3 แหง

08.00 น.  รวมงานวันคุณธรรม จริยธรรม และการเสริม - หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ  ผวจ. มอบ

 สรางวินัยขาราชการ ประจําป 2560 สนง.ก.พ.

09.00 น.  คุณนพพร วาทิน ผูบริหารไทยไฟท เขาพบเพื่อ คุณธานี หองรับรอง  ปลัดจังหวัด

 หารือการจัดมวยไทยไฟต ณ จว.ชม. 081-4505678

09.00 น.  คณะนักศึกษาหลักสูตร "นักบริหารงานประชา- ผช.ปชส.จว. หองประชุม 4 ชั้น 4 
 สัมพันธระดับสูง" เขาเยี่ยมคารวะ และเปน 062-5944621

 วิทยากรบรรยายพิเศษฯ

09.00 น.  รวมประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อน รร.ฮอลิเดย อินน  มอบ หน.สนจ.

 เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่

 เขตภาคเหนือ

09.00 น.  ประธานเปดการอบรมหลักสูตรการใชเครื่อง - หองประชุมศูนยพัฒนา  มอบ นอ.ฝาง

 วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ของ ปโตรเลียมภาคเหนือ อ.ฝาง

 หนวยงานของรัฐ

09.00 น.  ประธานพิธีเปดโครงการคัดกรองมะเร็งเตานม วัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาล)  มอบ นอ.แมริม

 โดยเครื่องเอ็กซเรยเตานมเคลื่อนที่ในสตรี อ.แมริม

 กลุมเสี่ยงฯ

วาระผูบริหาร

วันศุกรที่    25   สิงหาคม   2560

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 4

หน.

พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

วันศุกรที่    25   สิงหาคม   2560

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.30 น.  ประธานพิธีเปดการอบรมเพื่อสรางความรูความ - คุณเบน อาคารเฉลิมพระเกียรติ  หน.สนจ.

 เขาใจแนวทางการพัฒนาหลักปรัชญาของ 085-9806907 80 พรรษา

 เศรษฐกิจพอเพียง ไปสูการปฏิบัติจนเปนวิถีชีวิต

 (Way of life)

09.30 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม หองประชุม  มอบ พาณิชย จว.

 กํากับดูแลการบริหารจัดการขาวระดับจังหวัด สนง.พาณิชย จว.ชม.

10.00 น.  ประธานการประชุม กศจ.เชียงใหม กศจ. หองประชุม ชั้น 2 
099-1414664 สนง.ศึกษาธิการ จว.ชม.

10.00 น.  ประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหาร หองประชุม 241 อาคาร 2  ผวจ. มอบ

 โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่อง ชั้น 4 บก.กองทัพบก

 มาจากพระราชดําริ

10.00 น.  วิทยากรบรรยายการอบรมเพื่อสรางความรู คุณเบน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
 ความเขาใจแนวทางการพัฒนาหลักปรัชญาของ 085-9806907 80 พรรษา

 เศรษฐกิจพอเพียง ไปสูการปฏิบัติจนเปนวิถีชีวิต

 (Way of life)

10.00 น.  รวมแถลงขาวงานประชาสัมพันธการขับเคลื่อน ศูนยเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพ  มอบ เกษตร จว.

 นโยบายภาครัฐดวยระบบสงเสริมการเกษตรฯ การผลิตสินคาเกษตร อ.สารภี



หนาที่ 3 จาก 4

หน.

พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

วันศุกรที่    25   สิงหาคม   2560

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

12.00 น.  ประธานพิธีปดโครงการสงเสริมนันทนาการและ สนามฟุตบอล 2  มอบ หน.สนจ.

 การละเลนพื้นบานไทย สนามกีฬาฯ 700 ป

13.00 น.  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ และ คุณเดโช หองรับรอง 
 คุณเดโชฯ เขาพบเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการ 081-5947676

 แกไขปญหาการใชที่ดินและการจัดการไฟปา

 จว.ชม.

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการสงเสริม กษ.จ.ชม. หองประชุม 
 วิสาหกิจชุมชน จว.ชม. 089-8513385 สนง.เกษตร จว.ชม.

13.30 น.  รวมพิธีลงนามความรวมมือมอบรถพยาบาล คุณจามจุรี หองประชุม 4 ชั้น 4  มอบ ปลัดจังหวัด

 ฉุกเฉินฯ และเปนประธานการประชุมการแพทย 089-8539171

 ฉุกเฉินฯ

14.00 น.  ประธานพิธีเปดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง โบราณ คุณถานิกา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  ผวจ. มอบ

 วัตถุที่รับมอบจากประชาชนตั้งแตการกอตั้งฯ 062-2539463 เชียงใหม

 เนื่องในวันพิพิธภัณฑไทย 2560

14.30 น.  ประธานการประชุมประธานและฝายเลขานุการ คุณบี หองประชุม 3 ชั้น 3  หน.สนจ.

 คณะทํางานจัดพิธีถวายดอกไมจันทนของ จ.ชม. 089-9393848

15.00 น.  วิทยากรบรรยายการอบรมเพื่อสรางความรู คุณเบน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
 ความเขาใจแนวทางการพัฒนาหลักปรัชญาของ 085-9806907 80 พรรษา

 เศรษฐกิจพอเพียง ไปสูการปฏิบัติจนเปนวิถีชีวิต

 (Way of life)



หนาที่ 4 จาก 4

หน.

พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

วันศุกรที่    25   สิงหาคม   2560

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

15.30 น.  ประธานพิธีเปด-ปดการแขงขันกีฬาเชื่อมความ- สนามกีฬาเทศบาลเมือง  มอบ ปลัดจังหวัด

 สัมพันธหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม แมเหียะ

 จว.ชม.


	วันศุกร์

