
หนาที่ 1 จาก 3

หน.

พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

07.00 น.  พิธีบวงสรวงงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดี รานกาชาดฯ ชุดพื้นเมือง  หน.สนจ.

 เมืองเชียงใหม ประจําป 2561 ในงานฤดูหนาวฯ 

08.30 น.  บริษัท ทองดายโกล เขาพบเพื่อหารือการจัดการ คุณไอซ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ผวจ. มอบ

 แขงขัน Strongman 2018 ที่เชียงใหม 098-7493814 80 พรรษา (หองเล็ก)

09.00 น.  - ประธานการประชุม หน.สวนราชการประจํา หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ   ผวจ. มอบ/

 จว.ชม. 80 พรรษา ปลัดจังหวัด, หน.สนจ.

 - ประธานมอบเกียรติบัตรพอตัวอยาง จว .ชม.   ผวจ. มอบ

09.00 น.  ประธานพิธีเปดการอบรมโครงการสรางจิต - คุณคฑาวุธ รร.เชียงดาววิทยาคม  มอบ นอ.เชียงดาว

 สํานึกตอสถาบันพระมหากษัตริย รุนที่ 3 086-5141773 อ.เชียงดาว

09.10 น.  ตรวจพื้นที่รับเสด็จฯ พื้นที่ อ.อมกอยและสันปาตอง  ผวจ. มอบ

09.19 น.  ประธานพิธีการสมโภชรางวัลพระราชทาน ครูสรอยทอง ร.ร.หนองปลามัน อ.แมริม เครื่องแบบ  มอบ ปลัดจังหวัด

 "สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถม - 087-18814554 ปกติขาว

 ศึกษา"

10.00 น.  อัญเชิญตะกราสิ่งของพระราชทานไปมอบใหกับ 85 ม. 8 ต.หนองบัว เครื่องแบบฯ สีกากี 
 ญาติอาสาสมัครทหารพราน กําจร ตันมา อ.ไชยปราการ แขนยาว สวมหมวก

10.00 น.  ประชุมเรื่องความปลอดภัยทางถนน ผานระบบ หองศูนยปฏิบัติการจังหวัด  ผวจ. มอบ

 VDO Conference

วาระผูบริหาร

วันพฤหัสบดีที่    28   ธันวาคม  2560

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 3

หน.

พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

วันพฤหัสบดีที่    28   ธันวาคม  2560

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

10.00 น.  ใหการตอนรับคณะ ผอ.ศูนยประสานงาน โครงการสถานีพัฒนาฯ  มอบ นอ.เชียงดาว

 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ กองพล บานหวยแมเกี๋ยง ต.เมืองนะ

 พัฒนาที่ 3 อ.เชียงดาว

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการ ศอ .ปส.จ.ชม. หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ   ปลัดจังหวัด

80 พรรษา

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร หองประชุม  ผวจ.  มอบ

 กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จว . สนง.อุตสาหกรรม จว.ชม.

13.30 น.  ประธานพิธีเปดและเขารวมประชุมนําเสนอแผน คุณศิริรัตน หองอินทนิล ชั้น 1  มอบ หน.สนจ.

 ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือ 091-8535177 สํานักบริการวิชาการ มช.

 ตอนบน 1 ระยะ 20 ป

15.00 น.  ประธานพิธีเปดงานหัตถกรรมลานนาสรางสรรค คุณวสันต สองฝงคลอง บานถวาย ชุดพื้นเมือง  ผวจ. มอบ

 ครั้งที่ 1 และงานบานถวายหมูบานสรางสรรค 081-8824882 อ.หางดง

15.00 น.  ประธานพิธีปดการฝกอบรมเยาวชนอาสารักษา กองรอย อส.จ.ชม. ที่ 1  มอบ ปลัดจังหวัด

 ดินแดนตานภัยยาเสพติด (ย.อส.) รุนที่ 1 และ

 มอบวุฒิบัตรฯ

16.00 น.  ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติ พระวิหารหลวง วัดพระสิงหฯ ชุดขาวปฏิบัติธรรม 
 และถวายพระพรชัยมงคลฯ



หนาที่ 3 จาก 3

หน.

พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

วันพฤหัสบดีที่    28   ธันวาคม  2560

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

16.00 น.  ประธานเปดการแถลงขาว "สรุปผลการ คุณปอ หองประชุมนิมมาน 1  ผวจ. มอบ

 ดําเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดี 063-4192897 รร.ยูนิมมาน เชียงใหม

 วิถีลานนา"

18.00 น.  ประธานพิธีเปดงานฤดูหนาวและงาน OTOP เวทีประกวดนางสาวเชียงใหม ชุดพื้นเมือง     ปลัดจังหวัด, หน.สนจ.

 ของดีเมืองเชียงใหม ประจําป 2561 ในงานฤดูหนาวฯ 


	วันพฤหัสบดี

