
หนาที่ 1 จาก 3

หน.
พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

 - รวมการประชุมระดับ รมต.ดานสิ่งแวดลอม รร.แชงกรี-ลา เชียงใหม  มอบ ผอ.ทสจ.

 ของกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ครั้งที่ 5

09.00 น.  - ประธานการประชุม หน.สวนราชการประจํา หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ   ปลัดจังหวัด, หน.สนจ.

 จว.ชม. 80 พรรษา

 - ประธานมอบเกียรติบัตรใหแกปราชญเกษตร สนง.เกษตรและสหกรณ จว. 
 ของแผนดินระดับจังหวัด

 - มอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ การ - สนง.พาณิชย จว. 
 ประกวดขาวหอมมะลิของ จ.ชม.

 - มอบประกาศเกียรติบัตรใหแกเกษตรกรที่ สนง.เกษตรและสหกรณ จว. 
 ไดรับรางวัลการประกวดผลผลิตทางการเกษตร

 ในงานฤดูหนาวฯ

 - มอบเกียรติบัตรแกผูแทนอําเภอที่ไดรับรางวัล สนง.พัฒนาชุมชน จว. 
 จากการประกวดนิทรรศการของดี 25 อําเภอ

 จ.ชม.

 - มอบรางวัลโครงการประกวดธรรมาธิบาล สนง.พาณิชย จว. 
 ดีเดน ป 2561

วาระผูบริหาร

วันอังคารที่    30   มกราคม   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 3

หน.
พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

วันอังคารที่    30   มกราคม   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.00 น.  รวมเปนเกียรติพิธีเปดการประชุมระดับ รมต . รร.แชงกรี-ลา เชียงใหม  ผวจ. มอบ

 ดานสิ่งแวดลอมของกลุมประเทศอนุภูมิภาค

 ลุมน้ําโขง

09.00 น.  ประธานเปดศูนยการเรียนรูหลักสูตรรักษ คุณอนงค ศูนยประชุมและแสดงสินคา  ผวจ. มอบ

 เชียงใหม และใหโอวาทแกนักเรียนนักศึกษา 081-9502429 นานาชาติฯ

 และประชาชนทั่วไป ในการทดสอบความรู

 เรื่องจังหวัดเชียงใหม

09.00 น.  รวมพิธีเปดการฝกอบรมหลักสูตรเจาพนักงาน คุณพัชรินทร หองสวรรคโลก  มอบ ปลัดจังหวัด

 ป.ป.ส. 082-1502370 รร.คุมภูคํา

09.30 น.  รวมประชุมกลุมยอย Chiang Mai Smart City ศูนยสรางสรรงานออกแบบ  ผวจ. มอบ

 ในงานประชุมวิชาการประจําปของธนาคารโลก เชียงใหม

09.30 น.  รวมประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดประชุม หองประชุม 321 สถาบันวิจัย  มอบ เกษตร จว.

 การพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน พืชสวน กรุงเทพฯ

13.00 น.  รวมพิธีเปดกิจกรรมการรณรงคและซักซอม สนามรามัญวงศ 
 ดับไฟปา กองพลทหารราบที่ 7 อ.แมริม

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หองศูนยปฏิบัติการจังหวัด  ผวจ. มอบ

 จางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงราคาสําหรับดําเนิน

 โครงการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด

 ภาคเหนือตอนบน 1



หนาที่ 3 จาก 3

หน.
พุฒิพงศ กฤษณ ประจวบ สวนฯ

วันอังคารที่    30   มกราคม   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

14.00 น.  พบปะคณะผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรกํานัน หองประชุม 3 ชั้น 3  ผวจ. มอบ

 ผูใหญบาน พรอมคณะเจาหนาที่จาก

 กรมการปกครอง

14.00 น.  Mr.Akihiro Kawata รองประธานหอการคาและ หองประชุม 4 ชั้น 4  ผวจ. มอบ

 สภาอุตสาหกรรมเมือง Obihiro และคณะ 

 เขาพบเพื่อหารือการพัฒนาความรวมมือระหวาง

 จว.ชม. และเมือง Obihiro

14.30 น.  กลาวตอนรับประธาน ในพิธีเปดงานปฏิรูปการ คุณอนงค ศูนยประชุมและแสดงสินคา  ผวจ. มอบ

 ศึกษาเชียงใหม ครั้งที่ 3 "โอกาสเชียงใหม 4.0" 081-9502429 นานาชาติฯ

15.00 น.  รวมกับประธานในพิธี มอบบัตรเจาพนักงาน คุณพัชรินทร หองสวรรคโลก  มอบ ปลัดจังหวัด

 ป.ป.ส. ใหกับผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร 082-1502370 รร.คุมภูคํา

 เจาพนักงาน ป.ป.ส.

16.30 น.  เอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง และคณะ หองศูนยปฏิบัติการจังหวัด 
 เขาเยี่ยมคารวะ

17.00 น.  ผูบริหารและขาราชการ สนง.ป.ป.ช. เขาพบ หองรับรอง สนจ.ชม.

 และสัมภาษณขอมูลเกี่ยวกับกระบวนงานดาน

 การปองกันการทุจริตของ จว.ชม.

18.00 น.  ประธานเปดราน ดารา คอสเมติกส สาขามีโชค คุณปติ หางสรรพสินคามีโชคพลาซา  ผวจ. มอบ

 พลาซา จ.ชม. 093-1933475 จ.ชม.


	วันอังคาร

