
หนาที่ 1 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

07.30 น.  ประธานกิจกรรม "สภากาแฟเชียงใหม" คุณสุนทรี สวนรุกขชาติหวยแกว ชุดพื้นเมือง/     หน.สนจ.

081-8839977 ถ.หวยแกว อ.เมืองฯ ชุดสุภาพ

08.30 น.  กลาวตอนรับในพิธีเปดโครงการเสริมสราง คุณทรรศนีย หองทองกวาว ชั้น 2 ชุดพื้นเมือง  ผวจ. มอบ

 ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ขรก. 080-5014613 สํานักบริการวิชาการ มช.

 ในจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ. 2562

09.00 น.  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาคมรับฟง หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ หน.สนจ.

 ความคิดเห็นฯ อบจ.ชม. 80 พรรษา

09.30 น.  กลาวตอนรับงานประชุมประจําป พ.ศ. 2562 คุณนริสา ศูนยประชุมและแสดงสินคา ชุดสูทสากล  ผวจ. มอบ

 สวทช.ภาคเหนือ "วิจัยเขมแข็ง เสริมแกรง 081-5304849 นานาชาติฯ

 ภูมิภาค" 

10.30 น.  ประชุมเตรียมการรับเสด็จและการถวาย คุณธีรวุฒิ หองประชุม บก.มทบ. 33

 ความปลอดภัย พระเจาหลานเธอ พระองคเจา - 081-0206266 คายกาวิละ

 พัชรกิติยาภา

13.00 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา คุณวัลยา หองประชุม 1 ชั้น 2 
 ขาราชการพลเรือนดีเดน จว.ชม. 086-4304630

วาระผูบริหาร

วันศุกรที่    8   กุมภาพันธ   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันศุกรที่    8   กุมภาพันธ   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

13.30 น.  เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย คุณชไมพรรณ หองรับรอง ผวจ.ชม. 
 พรอมดวยกงสุลกิตติมศักดิ์ฝรั่งเศส ประจํา 062-4542063

 จว.ชม. เขาเยี่ยมคารวะและแนะนําตัวอยางเปน 081-2891185

 ทางการ

13.30 น.  ประธานการประชุมพิจารณาดําเนินการทาง คุณอภิภัทร หองประชุม สนง.สงเสริมการ 
 วินัยและ พนง.เทศบาลและ พนง.จาง 083-5445646 ปกครองทองถิ่น จว.ชม. ชั้น 5

14.00 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน คุณชนัญญา หองประชุม 4 ชั้น 4   ปลัดจังหวัด

 จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จว.ชม. ครั้งที่ 089-7597345

 1/2562

15.00 น.  ประชุมเพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคม จว. เขา หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ หน.สนจ.

 รวมเปนคณะกรรมการองคกรจัดทําแผน 80 พรรษา

 พัฒนาฯ ของ อบจ.

15.30 น.  ประธานพิธีปดกิจกรรมพัฒนาเกษตรกร คุณสุภารัตน รร.เมอรเคียว ชุดสุภาพ  ผวจ. มอบ

 วิสาหกิจชุมชนเกษตร และผูประกอบการ 089-5536923

 แปรรูปเกษตรใหเปน Smart SMEs เกษตร

16.00 น.  กลาวตอนรับประธานในพิธีเปดโครงการ คุณนันทกา 

088-2616703 อาคารนิทรรศการ ชุดพื้นเมือง 
 "ศิลปาชีพลานนาไทย กาวไกลดวยพระบารมี คุณกรรณิการ 

088-2911750 อุทยานหลวงราชพฤกษ

 ครั้งที่ 1" (อธิบดี สถ. เปนประธาน) ต.แมเหียะ อ.เมืองฯ



หนาที่ 3 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันศุกรที่    8   กุมภาพันธ   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

17.30 น.  ประธานและกลาวเปดงาน ในพิธีเปดโครงการ คุณเชฟ หอภาพถายลานนา ชุดพื้นเมือง  ผวจ. มอบ

 นิทรรศการหมุนเวียน ภายใตชื่อ ชางภาพและ 083-6228414 ถ.พระปกเกลา ต.ศรีภูมิ

 ภาพถายเชียงใหมในอดีต ครั้งที่ 1 อ.เมืองฯ

18.00 น.  ประธานกลาวเปดกิจกรรม "ผูบริหารจังหวัด คุณสุนทรี รร.กรีนเลค รีสอรท ชุดสุภาพ    หน.สนจ.

 พบปะสื่อมวลชน ประจําป 2562" 081-8839977

18.10 น.  ประธานพิธีเปดเทศกาลภาพยนตรญี่ปุน 2562 คุณวรเดช โรงภาพยนตร SFX Cinema ชุดสุภาพ 
 พรอมรวมชมภาพยนตรเปดเทศกาล เรื่อง 082-7863419 เมญา

 "The Crimes That Bind"


	วันศุกร์

