
หนาที่ 1 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

09.00 น.  ประธานพิธีเปดโครงการเสริมสรางความรู คุณทวี หองฝายคํา รร.กรีนนิมมาน  ผวจ. มอบ

 กฎหมายการบังคับคดี การไกลเกลี่ย 086-9233329

 แกเกษตรกรและประชาชน

09.00 น.  รับคณะสํารวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ คุณธีรวุฒิ กองบิน 41  ผวจ. มอบ

 พระเจาหลานเธอ พระองคเจาทีปงกรรัศมีโชติ 081-0206266

09.09 น.  ประธานพิธีเปดโครงการ "ธรรมะตามรอย คุณปารดา อาคารคุณแมสนอง แตงออน เครื่องแบบ  ผวจ. มอบ

 ศาสตรพระราชา" 081-2871174 วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ปกติขาว

09.30 น.  รวมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางจัดทําแผน คุณตฤนภร หองเพชรรัตน 
 ปฏิบัติราชการกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ 085-0987608 รร.ดิเอ็มเพรส

 พ.ศ. 2563

09.30 น.  สํารวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ คุณธีรวุฒิ อนุสาวรียครูบาศรีวิชัย, เครื่องแบบฯ  ผวจ. มอบ

 พระเจาหลานเธอ พระองคเจาทีปงกรรัศมีโชติ 081-0206266 คลองแมขา, เขื่อนแมกวงฯ, สีกากี แขนยาว

มูลนิธิ ดิอารค, ปางชางแมสา

10.00 น.  กงสุลใหญสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา คุณจันทิมา หองรับรอง ผวจ.ชม. 
 ประจําเชียงใหม เขาเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนําตัว 081-9929908

 อยางเปนทางการ

วาระผูบริหาร

วันอังคารที่    4    ธันวาคม   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันอังคารที่    4    ธันวาคม   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

10.00 น.  ประธานแถลงขาวสื่อมวลชนประจําสัปดาห คุณฮอลล หองประชุม 4 ชั้น 4  มอบ

080-9292945 ปลัดจังหวัด

13.00 น.  ประธานและกลาวเปดงานอบรม "ปกหมุด คุณบรรเจิด หอง Rice Grain Auditorium  ผวจ. มอบ

 ธุรกิจติดดาว By SME D Bank พารวย" 084-7193411 อุทยานวิทยาศาสตรและ

085-9808049 เทคโนโลยี มช.

13.20 น.  ประธานเปดการประชุมรับฟงความคิดเห็น คุณธิดารัตน หองอิมพีเรียลบอลรูม ชั้น 2  หน.สนจ.

 เกี่ยวกับ (ราง) แผนพัฒนา จว.ชม. (พ.ศ. 2561- 095-4515998 รร.ดิเอ็มเพรส

 2565) ฉบับทบทวน รอบป พ.ศ. 2563

13.30 น.  ประธานพิธีเปดโครงการฝกอบรมเยาวชนอาสา คุณกรรณิการ กองรอย อส.จ.ชม. ที่ 1  มอบ

 รักษาดินแดนตานภัยยาเสพติด (ย.อส.) รุนที่ 2 093-2281274 ปลัดจังหวัด

13.30 น.  ประธานการประชุมงานมหกรรมไมดอก จาจังหวัด หองประชุมที่ทําการปกครอง  ผวจ. มอบ/

 ไมประดับ จว.ชม. ครั้งที่ 43 ประจําป 2562 081-8316154 จว.ชม. ปลัดจังหวัด

13.30 น.  ประชุมชี้แจงเรื่องการยื่นบัญชีทรัพยสินและ คุณวลิตญา หองศูนยปฏิบัติการจังหวัด 
 หนี้สินตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 053-112705

 การปองกันและปรามปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

 ผานระบบวิดีทัศนทางไกลของ มท.

13.30 น.  ประชุมจัดงานเทศกาลเครื่องเงินไทย ครั้งที่ 1 คุณสวรรค หองประชุมศูนยวัฒนธรรม ชม.  มอบ

089-4322495  ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมืองฯ ปลัดจังหวัด



หนาที่ 3 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันอังคารที่    4    ธันวาคม   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

14.00 น.  ประชุมสรุปการเตรียมการรับเสด็จ คุณธีรวุฒิ หองประชุม 3 ชั้น 3 เครื่องแบบฯ 
 พระเจาหลานเธอ พระองคเจาทีปงกรรัศมีโชติ 081-0206266 สีกากี แขนยาว

18.30 น.  รวมงานเลี้ยงขอบคุณประจําป 2561 และกลาว คุณทวีศักดิ์ ลานลีลาวดี ชุดสุภาพ     ปลัดจังหวัด

 อวยพรปใหมของ ธปท. สนง.ภาคเหนือ 090-8911519 ธปท. สนง.ภาคเหนือ


	วันอังคาร

