
หนาที่ 1 จาก 3

หน.

วิรุฬ มนัส คมสัน สวนฯ

09.00 น.  ตอนรับคณะกองงานสวนพระองค 904 สวนแยก คุณธีรวุฒิ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 
 วังศุโขทัย (เดินทางถึง 09.30 น.) 081-0206266

09.00 น.  ประธานในการประชุมถอดบทเรียนและจัดทํา คุณชัชฎาภรณ รร.เมอรเคียว เชียงใหม  ผวจ. มอบ

 หลักสูตรการแกไขปญหาสภาวะวิกฤติหมอกควัน 090-3176091

 จ.เชียงใหม (ฝายการศึกษา)

09.30 น.  ตรวจอาคารสถานที่โรงแรมเพื่อประกอบการ คุณทัศนัย พื้นที่ อ.เมืองฯ  ปลัดจังหวัด

 พิจารณาออกใบอนุญาตฯ จํานวน 5 แหง 085-7115980

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

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

10.00 น.  ประธานกิจกรรมพิธีปลอยพันธุสัตวน้ํา เนื่องใน คุณศนุพงศ ลําน้ําแมปง ทาวัดอินทะวิชัย เครื่องแบบฯ  หน.สนจ.

 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 089-7551113 ม.9 บานแมของกลาง ต.แมกา สีกากี แขนยาว

 พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง อ.สันปาตอง

 ประจําป 2562

10.00 น.  ประธานพิธีเปดงานวันคลายวันสถาปนาครบรอบ คุณอัจฉรา ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ชุดพื้นเมือง  ผวจ. มอบ

 8 ป  และโครงการ Open House ศูนยฟนฟู 086-1834461 ภาค 3 อ.แมริม

 สมรรถภาพคนงานภาค 3

วาระผูบริหาร

วันศุกรที่    9    สิงหาคม   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 3

หน.

วิรุฬ มนัส คมสัน สวนฯ

วันศุกรที่    9    สิงหาคม   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

10.00 น.  รวมแถลงขาวการจัดงานเทศกาลลอยกระทง คุณนภดล 

081-9803008 อางเก็บน้ําหวยตึงเฒา ชุดสุภาพ  มอบ

 นานาชาติแหงประเทศไทย คุณกฤษฏกมล 

084-3658151 ทองเที่ยวและกีฬา จว.

10.30 น.  ประธานในการเปดงานประชาสัมพันธแสดง คุณสายสุนี บริเวณลานมีโชคพลาซา ชุดพื้นเมือง  ผวจ. มอบ

 สินคาของผูประกอบการเกษตรกรรุนใหม 093-1394818 ศูนยการคารวมโชค

13.00 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมการ คุณนอย ศูนยการศึกษาพิเศษ เขต 8  ผวจ. มอบ

 จัดการศึกษาสําหรับคนพิการ จังหวัดเชียงใหม 086-1904408

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน ผอ.โอ หองศูนยปฏิบัติการจังหวัด 
 กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 085-4842674

 4/2562 (ทาง Video Conference)

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะทํางาน (Working Group) คุณธีรวุฒิ หองประชุม 4 ชั้น 4  ผวจ. มอบ/

 ในการพิจารณาเสนทางจักรยานในกิจกรรม 081-0206266 ปลัดจังหวัด,

 "Bike อุนไอรัก" ของ จ.เชียงใหม หน.สนจ.

14.00 น.  รวมเปนเกียรติในพิธีเปดงาน "Green Life Eat คุณนัท ศูนยประชุมเชียงใหมฮอลล  ผวจ. มอบ

 Organic And Lanna Herb 2019 086-3983566 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา

เชียงใหม แอรพอรต

14.00 น.  ประชุมเสมียนตราอําเภอเพื่อเรงรัดการเบิกจาย หองประชุมที่ทําการปกครอง ปลัดจังหวัด

 งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จว.ชม.



หนาที่ 3 จาก 3

หน.

วิรุฬ มนัส คมสัน สวนฯ

วันศุกรที่    9    สิงหาคม   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

16.00 น.  ประธานพิธีเปดโครงการสงเสริมวิถีชีวิตตาม คุณจักรพงษ สนามกีฬาฟุตบอล (สนามกลาง) ชุดกีฬา  ผวจ. มอบ

 แนวคิดวิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อการพัฒนาสุข - 088-2246098 ร.ร.กีฬา จ.เชียงใหม โทนสีฟาหรือสีเหลือง

 ภาวะที่ยั่งยืนฯ (การออกกําลังกายถวายแมของ อ.สันปาตอง

 แผนดิน)

17.00 น.  ประธานกลาวเปดงานลานนาพฤกษาชาติ คุณธนคม บริเวณลานพิพิธภัณฑพื้นถิ่น ชุดพื้นเมือง 
 ครั้งที่ 38 ประจําป 2562 และมอบรางวัลแก 096-5950989 ลานนา โทนสีฟา

 ผูชนะเลิศการประกวด

19.00 น.  ประธานเปดงาน "Thaphae Unplug มรดกวัฒน- คุณหฤทัย ขวงประตูทาแพ ชุดพื้นเมือง หน.สนจ.

 ธรรมสรางสรรคลานนาดวยผญาบรรพชน" 081-8741372 โทนสีฟา

19.30 น.  รมว.ทส. (นายวราวุธ ศิลปอาชา) เดินทางกลับ ผอ.อุน ทาอากาศยานเชียงใหม

089-9615390 (FD3430)


	วันศุกร์

