
หนาที่ 1 จาก 3

หน.

วิรุฬ มนัส คมสัน สวนฯ

08.30 น.  รวมการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หองประชุมออบหลวง

 ครั้งที่ 2 (ปจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษา ร.ร.ฮอดพิทยาคม อ.ฮอด

 วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมอางเก็บน้ํา

 หวยแมปาไผอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จว .ชม.

09.00 น.  รวมประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลตอผูบริหาร สน.เลขาธิการ ครม. หองแกรนด ไดมอนด บอลรูม ชุดสากลแบบสุภาพ 
 ระดับสูง  0 2280 9000 ตอ 1732-33 อาคารอิมแพ็ค ศูนยแสดง

สินคาฯ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

09.00 น.  ประธานพิธีเปดโครงการ "101 อาชีพ" คุณยุพา อาคารอเนกประสงค ชุดจิตอาสา  ผวจ. มอบ

 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล 081-8841410 ร.ร.บานศาลา และ พระราชทาน

 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และบําเพ็ญสาธารณ - วัดโสภณาราม ต.ดอนแกว 904 วปร.

 ประโยชน (วัดโสภณาราม) อ.แมริม

09.00 น.  ประธานกลาวเปดการประชุมและรวมการประชุม คุณสุนิสา หอประชุมอําเภอจอมทอง  ผวจ. มอบ

 ปฐมนิเทศโครงการ (การประชุมใหญ ครั้งที่ 1) 02-9486014 อ.จอมทอง

 โครงการสํารวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอง-

 จราจร ทางเลี่ยงเมือง อ.จอมทอง

09.00 น.  รวมประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 11/2562 คุณพงษศักดิ์ หองประชุมดอยคํา สถาบันวิจัย  มอบ

089-5552461 และพัฒนาพื้นที่สูง ชม. นอ.เมืองฯ

วาระผูบริหาร

วันพฤหัสบดีที่     8    สิงหาคม   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 3

หน.

วิรุฬ มนัส คมสัน สวนฯ

วันพฤหัสบดีที่     8    สิงหาคม   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.00 น.  ผต.วธ. (นายสมเกียรติ พันธรรม) เขาพบเพื่อ คุณพิชิตชัย หองรับรอง ผวจ.ชม.

 หารือขอราชการ 087-1779152, 081-

8701971

09.30 น.  ประธานพิธีเปดและมอบนโยบายการขับเคลื่อน ป.เหมง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ผวจ. มอบ/

 เปาหมายสมาชิก กอช. ของ จว.ชม. ในระดับ 063-9018340 80 พรรษา ปลัดจังหวัด

 อําเภอ

09.30 น.  รวมประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ คุมครองและ คุณจารุณี หองประชุมอินทนิล  มอบ หน.สนจ.

 สงตอมรดกเชียงใหม" 084-6413401 สน.บริการวิชาการ (Uniserv) มช. และ ผอ.สน.ศิลปากรที่ 7

09.30 น.  ประธานพิธีเปดงานและบรรยายพิเศษโครงการ คุณพีรยา ศูนยการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจ ชุดลูกเสือ  มอบ

 พัฒนาทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤต 096-6873636 พอเพียงฯ และศูนยสาธิตและ ศึกษาธิการ จว.

 ภัยธรรมชาติและภัยตางๆ สงเสริมศิลปาชีพฯ แมริม

10.00 น.  รวมประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนา คุณพัฒนา Oon IT Valley ต.แมออน  ผวจ. มอบ

 พิงคนคร ครั้งที่ 9/2562 และเขารวมศึกษาดูงานฯ 064-1915414 อ.สันกําแพง

10.00 น.  ประธานพิธีโครงการน้ําพระทัยพระราชทาน คุณวิราชินี ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม เครื่องแบบฯ  ผวจ. มอบ

 สวนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย 089-2034149 สีกากี แขนยาว

 ในพระบรมราชูปถัมภ 76 จังหวัด ประจําป 2562

10.00 น.  ประธานพิธีเปดการประชุมประชาสัมพันธและ คุณจิ๊บ หองประชุม อบต.กองแขก

 การมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ 2 (ปจฉิม 086-3815315 อ.แมแจม

 นิเทศโครงการ)



หนาที่ 3 จาก 3

หน.

วิรุฬ มนัส คมสัน สวนฯ

วันพฤหัสบดีที่     8    สิงหาคม   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

11.00 น.  หน.ฝายการตลาด บริษัท วันทูวัน ครีเอชั่น จํากัด คุณชุติมา หองรับรอง ผวจ.ชม.  ผวจ. มอบ

 เขาพบเพื่อแนะนําคณะเจาหนาที่จัดงานและ 094-9695653

 นําเสนอขอมูลการจัดงานปรินทเทคและ

 จักรปกสัญจร ครั้งที่ 5

14.30 น.  Mr.Michael Woodford ผูบริหารระดับสูงของมูลนิธิ คุณกวีวัฒน หองรับรอง ผวจ.ชม.  ผวจ. มอบ

 Safer Roads ประเทศอังกฤษ เขาพบ เพื่อหารือ  084-0430230 

 ปญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของ จว.ชม.

18.30 น.  รวมงานเลี้ยงขอบคุณ TAT Night คุณจารุวัฒน รร.รติลานนา ริเวอรไซด ชุดสูทสากล  ผวจ. มอบ

098-2851469 รีสอรท


	วันพฤหัสบดี

