
หนาที่ 1 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

08.30 น.  ประธานกลาวเปดและนําประกาศเจตนารมณ คุณวลิตญา หองราชพฤกษ ศูนยประชุม ชุดสุภาพ  ปลัดจังหวัด,

 ในการตอตานทุจริต งานวันตอตานการ 053-112705 และแสดงสินคานานาชาติฯ หน.สนจ.

 คอรรัปชันสากล (ประเทศไทย) จว.ชม. และ

 มอบรางวัล

09.00 น.  พบปะและกลาวขอบคุณผูที่มารวมบริจาค คุณบุญเกิด บริเวณสนามหนา  ปลัดจังหวัด

 "วันรวมน้ําใจชวยกาชาด ประจําป 2562" 085-9032986 กองรอย อส.จ.ชม. ที่ 1

09.00 น.  ประชุมการปองกันและแกไขปญหาการแพร คุณดนุชา หองประชุม

 ระบาดเฮโรอีนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 081-1637160 สนง.ป.ป.ส. ภาค 5 ชั้น 3

09.30 น.  ประธานพิธีเปดดารารัศมี รําฤก อดีต-ปจจุบัน- หองประชุม 
 อนาคต สถาบันวิจัยสังคม มช.

09.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบ คุณคัชธร หองประชุม สนง.ทรัพยากร-  ผวจ. มอบ

 คดี จว.ชม. ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข 090-9268632 ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จว.

 ครั้งที่ 1/2561

10.00 น.  ประธานรับมอบสิ่งของ "วันรวมน้ําใจชวย บริเวณสนามหนา   ปลัดจังหวัด

 กาชาด ประจําป 2562" กองรอย อส.จ.ชม. ที่ 1

10.00 น.  ประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงค - คุณพัฒนา อาคาร SME ศูนยประชุมและ  ผวจ. มอบ

 นคร ครั้งที่ 14/2561 064-1915414 แสดงสินคานานาชาติฯ

วาระผูบริหาร

วันศุกรที่    7   ธันวาคม   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันศุกรที่    7   ธันวาคม   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

10.00 น.  พิธีปดการศึกษาอบรมหลักสูตร กํานัน จาจังหวัด วิทยาลัยการปกครองฯ เครื่องแบบฯ  มอบ

 ผูใหญบาน รุนที่ 30/2562 088-4499965 อ.ดอยสะเก็ด สีกากี แขนยาว นอ.ดอยสะเก็ด

11.00 น.  กลาวแสดงความยินดีและรวมเปดงานเสนทาง คุณธวัช ลานจอดรถยอดดอยอินทนนท ชุดพื้นเมือง  ผวจ. มอบ

 ศึกษาธรรมชาติยอดดอย อุทยานแหงชาติ 081-6180142  (ดานหนาศูนยควบคุมและ

 ดอยอินทนนท (อธิบดีกรมอุทยานฯ รับมอบ รายงานดอยอินทนนท ทอ.)

 เสนทางฯ และกลาวขอบคุณ) อ.จอมทอง

11.00 น.  หารือกิจกรรม Bike อุนไอรัก จว.ชม. เรื่อง คุณวิราชินี หองรับรอง ผวจ.ชม. 
 รูปขบวน 089-2034149

13.30 น.  ประธานเปดศูนยอํานวยการสั่งการแกไขปญหา คุณภควรรณ หองศูนยอํานวยการฯ ชุดพื้นเมือง 
 หมอกควันและไฟปา จว.ชม. ประจําป- 083-6208739 (หองประชุม สนง.ทรัพยากร-

 งบประมาณ พ.ศ. 2562 ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จว.)

13.30 น.  ประธานการประชุมหารือเรื่องการรับรอง คุณชนินาถ หองประชุม 1 ชั้น 2  ผวจ. มอบ

 ขอบเขตพื้นที่มรดกโลกเชียงใหม และแจง 081-9382648

 ความกาวหนาการดําเนินการขับเคลื่อน

 เมืองเชียงใหมสูการเปนเมืองมรดกโลก

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะทํางานศูนยอํานวยการ หองศูนยอํานวยการฯ ชั้น 2 
 สั่งการแกไขปญหาหมอกควันฯ จว.ชม.



หนาที่ 3 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันศุกรที่    7   ธันวาคม   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

14.00 น.  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขาสัมภาษณเชิงลึก จาจังหวัด หองประชุมที่ทําการปกครอง  ปลัดจังหวัด

 โครงการศึกษาวิจัย "การดํารงอยูของตําแหนง 088-4499965 จว.ชม.

 กํานัน ผูใหญบาน ในเขตทองถิ่นที่ยกฐานะเปน

 เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และเทศบาลตําบล

 ที่ มท. ไดประกาศยกเลิกตําแหนงฯ"

14.00 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการ คุณอิสยาภรณ หองประชุม 4 ชั้น 4 
 ทองเที่ยว ประจําเขตพัฒนาการทองเที่ยว 063-6652926

 อารยธรรมลานนา

14.00 น.  ประชุมติดตามความกาวหนาและแกไขปญหา พ.อ.บุญฤทธิ์ หองประชุม 3 ชั้น 3

 คลองแมขา และเสนอแผนการแกไขปญหา 081-6811135

 คลองแมขา 

15.00 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ คุณมงคล หองประชุม  ผวจ มอบ

 โครงการสัตวโรค คนปลอดภัย 084-3784342 สนง.ปศุสัตว จว.ชม.

 จากโรคพิษสุนัขบา


	วันศุกร์

