
หนาที่ 1 จาก 3

หน.

มงคล พุฒิพงศ กฤษณ สวนฯ

08.30 น.  ประธานพิธีเปดการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนว - คุณแอน หอง Auditorium ชั้น 3 ชุดสุภาพ  ผวจ. มอบ

 ทางการขับเคลื่อนในการอนุรักษและการพัฒนา 084-6113778 คณะสถาปตยฯ มช.

 เมืองเกา

09.00 น.  รวมเปนเกียรติและกลาวตอนรับพิธีเปดการ คุณอุทัย รร.เชียงใหมภูคํา 
 ประชุมทางวิชาการ เรื่อง การยกระดับคุณภาพ 081-9512676

 การมัธยมศึกษา

09.00 น.  ประธานพิธีเปดโครงการใหความรูการประกัน หองสิริภูมิ  ผวจ. มอบ

 สังคมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของฯ รร.ฮอลิเดย การเดน

09.00 น.  ประธานพิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ รร.โลตัส ปางสวนแกว  ผวจ. มอบ

 จัดทําแผนงาน/โครงการภายใตแผนพัฒนา

 กลุมจังหวัดฯ

09.00 น.  กลาวตอนรับพิธีเปดการประชุมโครงการ "การ คุณดาว หองประชุมตึกอํานวยการ  มอบ นอ.แมแจม

 พัฒนาอําเภอคุณธรรม : อําเภอแมแจม" 062-3082800 รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล

อ.แมแจม

09.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการประมง หองประชุม 1 ชั้น 2  ผวจ. มอบ

 ประจํา จว.ชม.

วาระผูบริหาร

วันศุกรที่    26   สิงหาคม   2559

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 3

หน.

มงคล พุฒิพงศ กฤษณ สวนฯ

วันศุกรที่    26   สิงหาคม   2559

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.30 น.  รวมตอนรับ พล.อ.พัชรพงษ อินทรสุวรรณ โครงการบานเล็กในปาใหญฯ  มอบ นอ.แมอาย

 ผอ.สนง.กิจการพิเศษกรมราชองครักษและรวม ดอยฟาหมปก อ.แมอาย

 ลงพื้นที่ฯ

10.00 น.  ประธานพิธีเปดการแขงขันกีฬาโรงแรมสัมพันธ คุณทวีวิทย โรงยิมเนเซียม 3 ชุดสุภาพ  ผวจ. มอบ

 จว.ชม. 084-4254262 สนามกีฬาฯ 700 ป

10.30 น.  ประธานพิธีเปดงาน "PEA Light for Life ใสใจ คุณจงกลณี หองประชุมราชพฤกษ 
 ทุกชีวิต" และรวมเสวนาหัวขอ "ทิศทางการ 092-6423622 อาคารนิทรรศการ 1

 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชียงใหม-ลําพูน กับแผน อุทยานหลวงราชพฤกษ

 พัฒนาระบบไฟฟาของ PEA"

10.30 น.  ประธานพิธีเปดงาน "วาระแหงชาติขจัดพยาธิ หอประชุม 84 ป  ผวจ. มอบ

 ใบไมตับและตานภัยมะเร็งทอน้ําดีกับมูลนิธิ ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ

 มะเร็งทอน้ําดีสัญจร ครั้งที่ 50 จว.ชม."

10.30 น.  ประธานพิธีเปดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ บริเวณพื้นที่กิ่วผาวอก หน.สนจ.

 ระหวางพื้นที่บริเวณชายแดนกลุมจังหวัด อ.เชียงดาว

 ภาคเหนือตอนบน 1

13.00 น.  ประธานการประชุมสรุปผลการจัดงานมหกรรม หองประชุมที่ทําการ  ผวจ. มอบ/

 ไมดอกไมประดับ ครั้งที่ 40 ประจําป 2559 ปกครอง จว.ชม. ปลัดจังหวัด, หน.สนจ.



หนาที่ 3 จาก 3

หน.

มงคล พุฒิพงศ กฤษณ สวนฯ

วันศุกรที่    26   สิงหาคม   2559

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

13.00 น.  ประธานการประชุมขอสั่งการ เรื่อง ปญหา หองประชุม 4 ชั้น 4

 น้ําทวมในเขตอําเภอเมืองฯ

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธินวราช - คุณสิริพร หองประชุม 3 ชั้น 3 
 ดําริอนุรักษฝายเหนือ 081-8741501

15.30 น.  ประธานการประชุม อ.ก.พ.จังหวัดเชียงใหม หองศูนยปฏิบัติการจังหวัด  ปลัดจังหวัด, หน.สนจ.

16.00 น.  ประธานพิธีเปดงานรณรงคประชาสัมพันธ ศูนยการคาพรอมเมนาดา  ผวจ. มอบ

 เมืองเกษตรสีเขียว

17.45 น.  ประธานพิธีปดการแขงขันกีฬาโรงแรมสัมพันธ โรงยิมเนเซียม 3  ผวจ. มอบ

 จว.ชม. สนามกีฬาฯ 700 ป

18.10 น.  ประธานพิธีเปดงาน Holy City Chiang Mai คุณเกษตร หอประชุม มช. ชุดสุภาพ 
 ครั้งที่ 9 082-1819588


	วันศุกร์

