
หนาท่ี 1 จาก 3

หน.
มงคล พุฒิพงศ กฤษณ สวนฯ

 - หน.เวรประจําวัน ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ศูนยดํารงธรรมจังหวัด เกษตร จว.

06.36 น.  ประธานพิธีทําบุญตักบาตรงานรําลึกมุทิตา กํานันบุญทัน ลานอนุสาวรียครูบาเจาศรีวิชัย ชุดพื้นเมือง 
 ครูบาเจาศรีวิชัย 083-3229199

07.39 น.  ประธานพิธีรําลึก มุทิตา ครูบาเจาศรีวิชัย กํานันบุญทัน ลานอนุสาวรียครูบาเจาศรีวิชัย ชุดพื้นเมือง 
083-3229199

09.00 น.  ใหคําแนะนําแกบัณฑิตอาสาสมัครในนามของ หองทํางาน

วาระผูบริหาร

วันจันทรที่ 9 พฤศจิกายน 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.00 น.  ใหคําแนะนําแกบัณฑิตอาสาสมัครในนามของ หองทํางาน

 ม.ธรรมศาสตร

09.10 น.  ประธานตอนรับนักทองเที่ยว คุณพิชญสินี 085-1231120 ทาอากาศยานเชียงใหม ชุดพื้นเมือง 
09.15 น.  ประธานพิธีเปดงาน "วันครอบครัวย้ิมสวย คุณจิราวรรณ คณะทันตแพทยศาสตร มช.  ผวจ. มอบ

 เสียงใส" 084-6153039

09.30 น.  ประชุมเพื่อช้ีแจงทําความเขาใจกรอบแนวทาง หองประชุม สนง.เกษตร จว. หน.สนจ.

 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาฯ เพื่อบรรเทา

 ภัยแลง ป 2558/59

09.30 น.  ประธานพิธีเปดนิทรรศการชนเผา คุณสิริพร บริเวณหองโถงผูโดยสารขาเขา ชุดพื้นเมือง
081-9929494 ทาอากาศยานเชียงใหม

10.00 น.  ประธานพิธีเปดงานโครงการประชาสัมพันธ คุณอัธยา บานพอเพียง อุทยานหลวง  ผวจ. มอบ10.00 น.  ประธานพิธีเปดงานโครงการประชาสัมพันธ คุณอัธยา บานพอเพียง อุทยานหลวง  ผวจ. มอบ

 ผลิตภัณฑเงินออมธนาคารตนไม 089-9546493 ราชพฤกษ



หนาท่ี 2 จาก 3

หน.
มงคล พุฒิพงศ กฤษณ สวนฯ

วันจันทรที่ 9 พฤศจิกายน 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

10.00 น.  ประธานพิธีเปดการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสา- อาคารเฉลิมพระเกียรติ  หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ ชม.

 สมัครเกษตรดานบัญชี (ครูบัญชีอาสา) 80 พรรษา

10.00 น.  ประธานการประชุมคณะทํางานโครงการกําจัด หองประชุม 4 ช้ัน 4 
 ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทง

 ในลําน้ําปง

10.15 น.  คณะผูแทนจากนครเช่ียงไฮ สปช.จีน เขาเย่ียม หองศูนยปฏิบัติการจังหวัด 
 คารวะ (POC) คารวะ (POC)

10.15 น.  พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เปนประธาน อาคารสนามกีฬาเทศบาล  ผวจ. มอบ

 พิธีมอบสิ่งของพระราชทานฯ ตําบลบานปง อ.หางดง

10.30 น.  ประธานการประชุมคณะทํางานกํากับดูแลและ หองประชุม 3 ช้ัน 3 
 แกไขปญหาสถานที่ขายสุราบริเวณใกลเคียง

 สถานศึกษา

11.00 น.  สภาพัฒนาภาคเหนือประชุมหารือ หองทํางาน หน.สนจ.

13.00 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบ หองประชุม 3 ช้ัน 3  หน.สนจ.

 การจราจรทางบก จว.ชม.

13.30 น.  รวมกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติฯ คุณกฤวิสรา หองประชุมอาคาร สนง.บรรเทา  มอบ ปลัดจังหวัด

 และรวมประชุมภาคีเครือขาย 081-5705966 ทุกขฯ ช้ัน 6 สนง.บรรเทาทุกขฯ และรวมประชุมภาคีเครือขาย 081-5705966 ทุกขฯ ช้ัน 6 สนง.บรรเทาทุกขฯ

กรุงเทพฯ



หนาท่ี 3 จาก 3

หน.
มงคล พุฒิพงศ กฤษณ สวนฯ

วันจันทรที่ 9 พฤศจิกายน 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

14.55 น.  รวมสงคณะผูแทนจากนครเซี่ยงไฮ สปช.จีน หองรับรอง ทาอากาศยาน  ผวจ. มอบ

เชียงใหม

15.00 น.  พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เดินทางกลับ ทาอากาศยานทหารกองบิน 
41

16.00 น.  มูลนิธิสงเสริมการศึกษาพระคัมภีร เขาสัมภาษณ หองรับรอง ผวจ.ชม. 
 ในฐานะตัวแทนเจาภาพเมืองแหงการประชุม

 พิเศษของพยานพระยะโฮวา (ตามขอมูล) พิเศษของพยานพระยะโฮวา (ตามขอมูล)

17.00 น.  ประธานการแถลงขาวเปดฤดูกาลทองเที่ยว คุณพิชญสินี เชียงใหมไนทซาฟารี ชุดไทยลานนา 
 จว.ชม. 085-1231120

17.00 น.  รวมเปนเกียรติพิธีเปดโครงการ "สื่อสารดวยใจ คุณศิตางศภัทร ลานกิจกรรมช้ัน 1  ผวจ. มอบ

 ฮอมใจ CA : Charity Arts" 094-6344905 เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม


