
หนาที่ 1 จาก 4

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

 - รวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ รร.เอเชีย กรุงเทพฯ ปลัดจังหวัด

 ทบทวนแผนปฏิบัติราชการกรมการปกครอง

08.00 น.  ประธานพิธีปจฉิมนิเทศและจบหลักสูตรการ ครูประจง หองประชุมอาคาร ชุดสุภาพ สวมทับ  ผวจ. มอบ

 ศึกษาประจําปการศึกษา 2561 ของโรงเรียน 081-9520259 อเนกประสงค ชั้น 3 ดวยครุยที่ รร. 

 โสตศึกษาอนุสารสุนทร ร.ร.โสตศึกษาอนุสารสุนทร จัดเตรียมให

09.00 น.  ประธานพิธีเปดโครงการเฝาระวังและปองกัน คุณจุฑาทิพย รร.ดวงตะวัน เชียงใหม ชุดพื้นเมือง  ผวจ. มอบ

 การกระทําความรุนแรงตอเด็กพิการและสตรี 064-4938111

 พิการภายใตแผนพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2

 พ.ศ. 2560 - 2564

09.00 น.  ประธานการประชุมรับฟงความคิดเห็นของ คุณจิรเดช หองหอคําทวี  ผวจ. มอบ

 ประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 089-1217409 สวนพฤกษศาสตรทวีชล 

 โครงการศึกษาความเหมาะสม ถ.สายเชื่อมตอ อ.ดอยสะเก็ด

 ทล. 1001 -  ทล. 118 จ.เชียงใหม

09.00 น.  ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคในที่ดินจัดสรร อ.หางดง/สารภี/สันทราย/ ปลัดจังหวัด

 จํานวน 8 แหง สันกําแพง/แมริม

09.20 น.  กลาวตอนรับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ หน.โอ หอง Convention Hall ชั้น 4 ชุดสูทสากล  หน.สนจ.

 รมว.คมนาคม พิธีเปดงาน "One Transport for 08 6179 1645 รร.เลอ เมอริเดียน เชียงใหม

 All 2019 : Mobility Connect Technology" คุณจินตนา 085-6615654

วาระผูบริหาร

วันศุกรที่    8   มีนาคม   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 4

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันศุกรที่    8   มีนาคม   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรร รร.เชียงใหมภูคํา 
 สุดยอดผลิตภัณฑ OTOP เดน จว.ชม. ประจําป

 2562

09.30 น.  ประธานการประชุมเตรียมการตอนรับ คุณวิราชินี หองประชุม 4 ชั้น 4  ผวจ. มอบ

 รอง นรม.และ รมว.กลาโหม (พลเอก ประวิตร 089-2034149

 วงษสุวรรณ) 

09.30 น.  ประธานการประชุมคัดเลือกกรรมการผูแทน คุณวีรพล หอประชุมเฉลิม  ผวจ. มอบ

 เทศบาล (ประธานสภาเทศบาล) ในคณะ- 099-2415556 พระเกียรติ 80 พรรษา

 กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม 

 (แทนตําแหนงที่วาง)

10.00 น.  ประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกทุนการ คุณจิรศักดิ์ หองประชุม 1 ชั้น 2 
 ศึกษาพระราชทานฯ ป 2562 ภายใต "มูลนิธิ 082-5949697 สนง.ศึกษาธิการภาค 15

 ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรม -

 โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)"

10.00 น.  รวมการประชุมการจัดทําขอเสนอการพัฒนา นายพงษศักดิ์ หองประชุมพระยาศรีวิสาร-  มอบ

 ภาคเหนือและประเทศ 089-5552461 วาจา ชั้น 1 อาคาร หน.สนจ.

สนง.มหาวิทยาลัย มช.



หนาที่ 3 จาก 4

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันศุกรที่    8   มีนาคม   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

13.00 น.  ผอ.สสว. (นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล) และ หน.สนิท หองรับรอง ผวจ. 
 คณะ เขาพบเพื่อหารือเกี่ยวกับการสงเสริม 087-1883625

 ผูประกอบการ SME ฯ

13.00 น.  ประธานพิธีปดการศึกษาอบรมหลักสูตรกํานัน คุณกาญจนา วิทยาลัยการปกครองฯ เครื่องแบบฯ  มอบ

 ผูใหญบาน รุนที่ 78/2562 097-9241941 อ.ดอยสะเก็ด สีกากี แขนยาว นอ.สันกําแพง

13.15 น.  SBL Magazine บันทึกประเทศไทย เขาพบเพื่อ คุณนันทธนดา หองรับรอง ผวจ. 
 ปรึกษาการจัดทําโครงการประชาสัมพันธ จว .  093-4942555

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการ คุณจักรพงษ หองประชุม 1 ชั้น 2   หน.สนจ.

 ทองเที่ยว จว.ชม. ชุดใหม ครั้งที่ 1/2562 088-2246098

13.30 น.  ประธานการประชุมคัดเลือกเยาวชนคนเกง คุณวัลยา หองประชุม 4 ชั้น 4  ผวจ. มอบ

 ในโครงการดวยรักและหวงใยในพระราชูปถัมภ 086-4304630

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-

 กุมารี รุนที่ 9/2562 จว.ชม.

15.00 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทําและ คุณภูวเดช หองประชุม 5 ชั้น 5  
 ติดตามการประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการ 081-9509479

 จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด จว.



หนาที่ 4 จาก 4

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันศุกรที่    8   มีนาคม   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

17.00 น.  รวมงานพิธีเปดโครงการสงเสริมกิจกรรมการ คุณจักรพงษ หางสรรพสินคา ชุดพื้นเมือง

 ทองเที่ยวและกิจกรรมตอเนื่องกลุมจังหวัด 088-2246098 เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม หรือชุดสุภาพ

 ภาคใตชายแดน "กิจกรรมสงเสริมการตลาด

 และประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงรุก 

 ประจําป พ.ศ. 2562"

18.00 น.  ประธานพิธีเปดกิจกรรมรณรงค "รวมพลังสตรี คุณจุฑาทิพย ลานกิจกรรมดานหนา ชุดพื้นเมือง 
 เชียงใหม รวมสรางสังคมไทย ไรความรุนแรง" 064-4938111 ศูนยการคาเมญา ไลฟสไตล

 เนื่องในวันสตรีสากล จว.ชม.

18.30 น.  รวมเปนเกียรติในพิธีเปดงาน "ใตรมพระบารมี คุณลักขณา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ชุดไทยยอนยุค

 237 ป กรุงรัตนโกสินทร" 081-8741376 พระนคร หรือผาไทย


	วันศุกร์

