
หนาที่ 1 จาก 3

หน.

พุฒิพงศ วิรุฬ มนัส คมสัน สวนฯ

06.29 น.  ประธานพิธีทําบุญตักบาตร พิธี "รําลึก มุทิตา" คุณจรัญ ลานอนุสาวรียครูบาศรีวิชัย ชุดพื้นเมือง  ปลัดจังหวัด

 ครูบาเจาศรีวิชัย 081-9612269 ต.สุเทพ อ.เมืองฯ โทนสีขาว

07.29 น.  ประธานในพิธีทางศาสนา พิธี "รําลึก มุทิตา" คุณจรัญ ลานอนุสาวรียครูบาศรีวิชัย ชุดพื้นเมือง  ปลัดจังหวัด

 ครูบาเจาศรีวิชัย 081-9612269 ต.สุเทพ อ.เมืองฯ โทนสีขาว

09.00 น.  ประธานกลาวเปดโครงการ "สักการะครูบา คุณจรัญ ลานอนุสาวรียครูบาศรีวิชัย ชุดพื้นเมือง 
 รักษาหวยแกว" 081-9612269 ต.สุเทพ อ.เมืองฯ โทนสีขาว

09.00 น.  ประธานเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา คุณตฤนพร หองอิมพีเรียลบอลรูม ชุดสุภาพ  ผวจ. มอบ

 แผนพัฒนากลุมจังหวัดฯ (พ.ศ. 2561-2565) 085-0987608 รร.ดิเอ็มเพรส

 (ฉบับทบทวน)

09.00 น.  ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหลากาชาด หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ปลัดจังหวัด

 จว.ชม. 80 พรรษา

09.00 น.  อบรมหลักสูตร "ผูนําดานดิจิทัลภาครัฐ มท. (สดร.) รร.มิราเคิล แกรนด  มอบ

 (Digital Leadership for Executive Level) 50567 คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ หน.สนจ.

09.30 น.  ประธานเปดงานและกลาวใหโอวาทในการ คุณศุภนุช รร.เชียงใหมแกรนดวิว ชุดสูทสากล  ผวจ. มอบ

 แขงขันสุดยอดฝมือสายสัญญาณปที่ 6 (รอบ 081-4294549

 คัดเลือกภาคเหนือ)

วาระผูบริหาร

วันศุกรที่    9   พฤศจิกายน   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 3

หน.

พุฒิพงศ วิรุฬ มนัส คมสัน สวนฯ

วันศุกรที่    9   พฤศจิกายน   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.45 น.  กลาวตอนรับ นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง คุณอรุณวดี เวทีพิธีเปด ชั้น 2 
 ในงานมหกรรมการเงินเชียงใหม ครั้งที่ 13 089-6701968 เชียงใหม ฮอลล เซ็นทรัล

เชียงใหม แอรพอรต

10.00 น.  ประธานพิธีเปดการแขงขัน "วิทยุการบินฯ มินิ คุณปุณปวีร ยิมเนเซียม 2 ชุดสุภาพ  ผวจ. มอบ

 วอลเลยบอล" รอบชิงชนะเลิศศูนยควบคุม 081-7169325 สนามกีฬาฯ 700 ป

 การบินเชียงใหม ประจําป 2561 

10.00 น.  ประชุมคณะอนุกรรมการการทองเที่ยวอารย - หองประชุม 4 ชั้น 4  ผวจ. มอบ

 ธรรมลานนา

10.00 น.  ตรวจสถานที่ที่ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ พื้นที่ อ.เมืองฯ ปลัดจังหวัด

 โรงแรม จํานวน 4 แหง

10.00 น.  ประธานงาน "นําเสนอแผนปฏิบัติการสงเสริม คุณอลิสา หองประชุมนิมมาน 1 ชั้น 5 ชุดสุภาพ  มอบ 

 การตลาดและการประชาสัมพันธการทองเที่ยว 082-6205556 โครงการ ONE Nimman ผอ.ททท. ชม.

 จว.ชม. ประจําป 2562 และสรุปผลการดําเนิน- คุณชนินภรณ

 งาน ประจําป 2561" 085-6747171

13.30 น.  คุณมารเซลา ซูอาโซ ผอ.กองทุนประชากรแหง คุณปณวรรณ หองศูนยปฏิบัติการจังหวัด 
 สหประชาชาติ สนง.ประเทศไทย เขาเยี่ยม 089-8968155

 คารวะ เพื่อรับทราบแนวนโยบายเพื่อลดการ

 ตั้งครรภฯ



หนาที่ 3 จาก 3

หน.

พุฒิพงศ วิรุฬ มนัส คมสัน สวนฯ

วันศุกรที่    9   พฤศจิกายน   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะทํางานขับเคลี่อน คุณกฤษณะ หองประชุม สนง.เกษตรและ  ผวจ. มอบ

 กิจกรรมวันดินโลก จว.ชม. 083-9465770 สหกรณ จว.ชม.

15.00 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแขงขัน คุณอารีรัตน หองประชุมสภาเทศบาลนคร  ผวจ. มอบ

 กีฬานักเรียน อปท. แหงประเทศไทย ครั้งที่ 36 081-9536348 เชียงใหม สนง.เทศบาลนคร-

 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจําป- เชียงใหม

 การศึกษา 2561 "นครเชียงใหมเกมส"

15.00 น.  รกท.ผอ.ศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ คุณวาสนา หองรับรอง ผวจ.ชม.

 และ หน.สถานีเรดารฝนหลวงอมกอย เขาพบ 081-9518265

 เพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรมเดิน -วิ่งฯ


	วันศุกร์

