
หนาท่ี 1 จาก 3

หน.
มงคล พุฒิพงศ กฤษณ สวนฯ

08.30 น.  ประธานพิธีเปดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ คุณนภาภรณ ศูนยประชุมนานาชาติ สูทสากลนิยม 
 กลุม ร.ร.เฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 081-8818558 รร.เชียงใหมแกรนดวิว
 5 ภูมิภาค

08.30 น.  กลาวตอนรับผูรวมประกวดจังหวัด/ชมรม รร.ดิเอ็มเพรส  ผวจ. มอบ
 To Be Number One ระดับภาคเหนือ

09.00 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร หองประชุมช้ัน 4 

วาระผูบริหาร

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.00 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร หองประชุมช้ัน 4 
 กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ดาน ศาลากลาง จว.ลําปาง
 ติดตามและประเมินผลโครงการ กลุมจังหวัด
 ภาคเหนือตอนบน 1

09.39 น.  รวมเปนเกียรติพิธีทําบุญวันคลายวันสถาปนา ศาลาธรรม มช. สากลนิยม/ 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผาไทย

10.00 น.  ประธานการประชุม ก.จ.จ.ชม. อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ผวจ. มอบ/
80 พรรษา หน.สนจ.

13.00 น.  ประธานการประชุมศูนยปฏิบัติการประเมิน หองประชุม 4 ช้ัน 4  ผวจ. มอบ
 สถานการณน้ําและแกไขปญหาภัยแลง จว.ชม.

13.30 น.  ประธานการประชุมตออายุใบอนุญาตสถาน- หองประชุมที่ทําการ  ปลัดจังหวัด13.30 น.  ประธานการประชุมตออายุใบอนุญาตสถาน- หองประชุมที่ทําการ  ปลัดจังหวัด
 บริการ ปกครอง จว.ชม.



หนาท่ี 2 จาก 3

หน.
มงคล พุฒิพงศ กฤษณ สวนฯ

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

13.30 น.  ประธานการประชุม ก.อบต. หองประชุม 5 ช้ัน 5  ผวจ. มอบ/หน.สนจ.

13.30 น.  รวมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร หองประชุม สนง.เกษตรและ  มอบที่ประชุม

 และสหกรณของ จว.ชม. ครั้งที่ 1/2559 สหกรณ จว.ชม. เลือกประธาน

14.00 น.  คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี หองรับรอง ผวจ.ชม. 
 ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส เขาพบ

14.00 น.  ประธานการประชุมโครงการตามมาตรการ หองประชุมที่ทําการ ปลัดจังหวัด

 สงเสริมความเปนอยูระดับตําบล ปกครอง จว.ชม.

14.00 น.  ประธานการประชุมโครงการตามมาตรการ หองประชุมที่ทําการ ปลัดจังหวัด

 สงเสริมความเปนอยูระดับตําบล ปกครอง จว.ชม.

14.30 น.  คณะอาจารยและนักศึกษาจีน จากมณฑลเสฉวน หองประชุม 1 ช้ัน 2 
 เขาเย่ียมคารวะ

15.00 น.  รวมพิธีประกาศผลและรับรางวัลพระราชทาน รร.ดิเอ็มเพรส  ผวจ. มอบ

 จากพระฉายาลักษณทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน-

 ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

15.00 น.  พบปะพรอมมอบแนวทาง นโยบาย แกผูผลิต อาคารเฉลิมพระเกียรติ

 ผูประกอบการ OTOP จว.ชม. 80 พรรษา

15.45 น.  รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม- ทาอากาศยานทหารกองบิน เคร่ืองแบบฯ สีกากี  ผวจ. มอบ

พรอม  บรมราชกุมารี (เสด็จฯ โดย ฮ. มาจาก 41 แขนยาว สวมหมวกพรอม  บรมราชกุมารี (เสด็จฯ โดย ฮ. มาจาก 41 แขนยาว สวมหมวก

 จว.แมฮองสอน) (เสด็จฯ ถึง 16.45 น.)



หนาท่ี 3 จาก 3

หน.
มงคล พุฒิพงศ กฤษณ สวนฯ

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

16.00 น.  รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม- สนง.ชลประทานที่ 1 เคร่ืองแบบฯ สีกากี  
พรอม  บรมราชกุมารี และรวมโตะเสวยฯ (เสด็จฯ ถึง แขนยาว สวมหมวก

 17.00 น.)

18.40 น.  รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม- บานสัมมากร ต.ฟาฮาม เคร่ืองแบบฯ สีกากี  มอบ นอ.เมืองฯ

พรอม  บรมราชกุมารี (เสด็จฯ ถึง 19.40 น.) แขนยาว สวมหมวก


