
หน.
มงคล พุฒิพงศ กฤษณ สวนฯ

 - รวมสัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติ ศูนยการประชุมแหงชาติ  มอบ สถิติ จว.
 ในหัวขอ "ดิจิทัลไทยแลนด 2016" สิริกิติ์

07.45 น.  ตอนรับและรวมลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนิน- ทาอากาศยานเชียงใหม  ผวจ. มอบ
 งานตามนโยบายจัดที่ดินทํากิน พื้นที่ปาสงวน-
 แหงชาติ ณ อบต.แมออน

09.00 น.  ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หองประชุม 3 ช้ัน 3 

วาระผูบริหาร

วันศุกรที่ 27 พฤษภาคม 2559

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.00 น.  ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หองประชุม 3 ช้ัน 3 
 เพื่อปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานดาน
 อุตสาหกรรมไมซของไมซซิตี้ภายใตโครงการ
 MICE City Model

09.00 น.  ประชุมประสานความรวมมือในการดําเนินงาน รร.เดอะปารค เชียงใหม  มอบ หน.สนจ.
 ตามแผนแมบท โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
 พื้นที่ชายแดนฯ

09.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน หองประชุมที่ทําการ  ผวจ. มอบ/
 จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 2/2559 ปกครอง จว.ชม. หน.สนจ.

13.00 น.  สื่อมวลชนประเทศเวียดนาม เขาเย่ียมคารวะ คุณอํานาจ
087-6578190 หองศูนยปฏิบัติการจังหวัด 

13.00 น.  ประธานพิธีปดโครงการพัฒนาเพื่อการแบงปน วัดทาตอน พระอารามหลวง  มอบ นอ.แมอาย13.00 น.  ประธานพิธีปดโครงการพัฒนาเพื่อการแบงปน วัดทาตอน พระอารามหลวง  มอบ นอ.แมอาย
 ที่ย่ิงใหญ Shift and Share อ.แมอาย
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วันศุกรที่ 27 พฤษภาคม 2559

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

13.30 น.  ประธานการประชุมเตรียมความพรอมการจัด หองประชุม 4 ช้ัน 4  ผวจ. มอบ

 การแขงขันฟุตบอลอาวุโส ชิงแชมปโลก ครั้งท่ี 11

13.30 น.  ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ผานระบบ หองศูนยปฏิบัติการจังหวัด 
 VDO Conference

13.30 น.  ประธานพิธีเปดการฝกอบรมลูกเสือชาวบาน ร.ต.ต.หญิง วันเพ็ญ คายลูกเสือช่ัวคราว  มอบ ปลัดจังหวัด

 ทบทวนทางราชการ 089-8513635 เทศบาล ต.สันทรายหลวง

13.30 น.  ผูบริหาร และ จนท.ททท. เขาพบเพื่อนําเรียน คุณภาณุพรรณ หองรับรอง  ผวจ.ชม.

 ทบทวนทางราชการ 089-8513635 เทศบาล ต.สันทรายหลวง

13.30 น.  ผูบริหาร และ จนท.ททท. เขาพบเพื่อนําเรียน คุณภาณุพรรณ หองรับรอง  ผวจ.ชม.

 ขอมูลการจัดงาน Thailand Travel Mart Plus 081-4695551

 2016

14.00 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาผูทรง- หองประชุม 5 ช้ัน 5 
 คุณวุฒิ เปนคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณา

 รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ

14.00 น.  ประธานพิธีเปดการประชุมใหญสามัญประจําป หองสันพระเนตร

 2558 รร.โลตัส ปางสวนแกว

15.00 น.  ผูแทนจากบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ เขาพบเพื่อ หองรับรอง ผวจ.ชม. 
 สัมภาษณแนวทางการดําเนินงานของจังหวัด สัมภาษณแนวทางการดําเนินงานของจังหวัด

 ตออุตสาหกรรมไมซ
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รอง ผวจ.
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17.00 น.  รวมแถลงขาวโครงการ "พระธาตุเจาเขาเวียง คุณสุลาลักษณ หอประวัติศาสตรเมือง ชุดสุภาพ 
 เชียงใหม" 086-6588437 เชียงใหม

17.00 น.  ประธานพิธีเปดงาน Lanna Expo Caravan เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา  ผวจ. มอบ

 (Tourism Handicraft) จว.ชลบุรี

17.30 น.  รวมเปนเกียรติงานปดรุนโครงการพัฒนา คุณอรุณวรรณ รร.เชียงใหมแกรนดวิว ธีมงานลานนาประยุกต  มอบ หน.สนจ.

 ผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) 080-4970306

 ภาคเหนือ

 ผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) 080-4970306

 ภาคเหนือ

18.00 น.  รวมเปนเกียรติในงานมงคลสมรส ระหวาง ศูนยประชุมนานาชาติคุมคํา 
 พญ.นิตาทิพย เอกเกษม กับ พ.ต.ต.เราะมัน (คุมขันโตก)

 หะนิแร


