
หนาที่ 1 จาก 4

หน.

พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

 - รวมโครงการเสริมสมรรถนะในการขับเคลื่อน กรุงเทพฯ และวิทยาลัย หน.สนจ.

 งานของ หน.สนจ. ประจําปงบประมาณ มหาดไทย จว.ชลบุรี

 พ.ศ. 2561

 - ประชุมเครือขายพื้นที่สงวนชีวมณฑลในแถบ รร.ดวงตะวัน  มอบ ผอ.ทสจ.ชม.

 ประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต

 - รวมอบรมหลักสูตรสําหรับผูบริหารในพื้นที่ หองสวรรคโลก ชั้น 2  มอบ ผอ.กยพ. สนจ.

 และผูเกี่ยวของกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร รร.คุมภูคํา 

 การสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับ

 เศรษฐกิจภายในประเทศระดับพื้นที่ฯ

07.45 น.  ประธานพิธีเปดกิจกรรมบรรยายหลักปรัชญา น.ส.พัชราพรณ หอประชุมที่วาการอําเภอ เสื้อชมรม  มอบ นอ.จอมทอง

 ของเศรษฐกิจพอเพียง และพิธีมอบเสื้อ 093-2263595 จอมทอง สีชมพู

 สัญลักษณและปฏิญาณตน

08.30 น.  รวมโครงการ "สงเสริมการประสานความรวมมือ รร.แคนทารี่ ฮิลล  มอบ ปลัดจังหวัด

 ดานการยุติธรรมของหนวยงานในกระบวนการ เชียงใหม

 ยุติธรรมฯ

09.00 น.  รวมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของ หองประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 ชุดสุภาพ 
 รัฐบาลและภารกิจสําคัญของ มท. กรม ปภ.

วาระผูบริหาร

วันศุกรที่    25   พฤษภาคม   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 4

หน.

พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

วันศุกรที่    25   พฤษภาคม   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.00 น.  รวมเปนเกียรติพิธีเปดอาคารอํานวยการอุทยาน น.ส.นิธิกาญจน อาคารอํานวยการ อุทยาน สูทสากล  ผวจ. มอบ

 วิทยาศาสตรภาคเหนือ และรวมประชุม 089-9849857 วิทยาศาสตรภาคเหนือ

 International Forum on Open Innovation 2018 : ต.แมเหียะ

 Networking with Thailand Regional Science 

 Parks

10.00 น.  รวมกิจกรรมโครงการปลูกปา "ราษฎร รัฐ บานหนองผา ม. 14  มอบ นอ.พราว

 รวมใจ คืนผืนปาใหแผนดิน" ต.สันทราย อ.พราว

10.30 น.  ประธานพิธีเปดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ผวจ.  มอบ

อ.แมแตง

10.30 น.  คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาพรรค - หองศูนยปฏิบัติการจังหวัด  ผวจ. มอบ

 คอมมิวนิสตจีน ณ นครปกกิ่ง และคณะ 

 เขาเยี่ยมคารวะ

10.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทําขอมูล หองประชุมอาคารหอพัก  ผวจ. มอบ

 เพื่อเสนอตัวเปนเมืองกีฬา 700 ป

12.00 น.  เลี้ยงรับรองคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภา รานรักษทาน้ํา  ผวจ. มอบ

 พรรคคอมมิวนิสตจีน ณ นครปกกิ่ง และคณะ

13.00 น.  ประธานพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก หองประชุม 3 ชั้น 3 เสื้อมูลนิธิราช-

 ผูประสบอัคคีภัย ประชานุเคราะหฯ



หนาที่ 3 จาก 4

หน.

พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

วันศุกรที่    25   พฤษภาคม   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

13.15 น.  รวมพิธีรับพระราชทานปายกิจกรรมจิตอาสาฯ หองประชุมชั้น 2 เครื่องแบบ 
กองกิจการในพระองคฯ ปกติขาว

พระที่นั่งอัมพรสถาน ไมสวมหมวก

13.30 น.  ประธานการประชุม ก.ช.ภ.จ. หองประชุม 3 ชั้น 3  ผวจ.  มอบ

13.30 น.  ประธานพิธีมอบโลเกียรติคุณ "ผูทําคุณประโยชน พระวิหารหลวง ชุดพื้นเมือง/  ผวจ.  มอบ

 ตอพระพุทธศาสนา จ.ชม." และมอบรางวัลการ วัดพระสิงหฯ สุภาพ

 แขงขันวิชาการฯ โทนสีขาว

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ หองประชุม 5 ชั้น 5  ผวจ.  มอบ

 ประชาสัมพันธแหงชาติระดับจังหวัด

13.30 น.  ประธานการแถลงขาวงานวันมะมวงและของดี หองประชุม  มอบ ปลัดจังหวัด

 เมืองเชียงใหม สนง.เกษตร จว.ชม.

14.30 น.  รวมประชุมติดตามสถานการณสินคาเกษตร ศูนยสินคาเกษตรภาคเหนือ  มอบ พาณิชย จว.

 ภาคเหนือ

17.00 น.  กลาวตอนรับพิธีเปดงาน Thailand : King Fruit ศูนยการคาเมญา  ผวจ.  มอบ

 Paradise Magnet market @ Chiangmai

18.00 น.  ประธานพิธีแหโคมวิสาขะ ขบวนประชาสัมพันธ พุทธสถานเชียงใหม ชุดพื้นเมือง/  ผวจ. มอบ

 การจัดงานและพิธีปฏิญาณตนเปนพุทธ- สุภาพ

 ศาสนิกชนที่ดี โทนสีขาว



หนาที่ 4 จาก 4

หน.

พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

วันศุกรที่    25   พฤษภาคม   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

18.20 น.  ประธานพิธีเปดงานผูบริหารมหาวิทยาลัยแมโจ นางสุจิตรา ศูนยประชุมนานาชาติคุมคํา เสื้อเกษตรแมโจ  ผวจ.  มอบ

 พบปะและขอบคุณสื่อมวลชน ประจําป 2561 087-1754400


	วันศุกร์

