
หนาที่ 1 จาก 3

หน.

วิรุฬ มนัส คมสัน สวนฯ

09.00 น.  รวมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบาย คุณชนินาถ หองเมจิก 3 ชั้น 2 รร.มิราเคิล ชุดสุภาพ 
 และภารกิจสําคัญของกระทรวงมหาดไทย 081-9382648 แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

09.00 น.  ประธานพิธีเปดการประชุมปลัดองคกรปกครอง คุณอิ๋ม หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ผวจ. มอบ

 สวนทองถิ่น ประจําเดือนกันยายน 2562 081-9536348 80 พรรษา

09.00 น.  รวมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อน คุณพงษศักดิ์ หองประชุมดอยคํา สถาบันวิจัย  ผวจ. มอบ

 การปฏิบัติตามนโยบาย ครั้งที่ 12/2562 085-8906907 และพัฒนาพื้นที่สูง ชม.

09.30 น.  รวมการประชุมสัมมนาผูบริหารสวนราชการ สํานักงาน ก.พ. รร.มิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น 
 (Year End Management Conference) ของ 02-5471000 ตอ 8818, 8821 กรุงเทพฯ

 สํานักงาน ก.พ.

10.00 น.  อ.ชลเจริญ แสวงรัตน จะนําคณะจากประเทศญี่ปุน อ.ชลเจริญ หองประชุม สนง.ทรัพยากร-  ผวจ. มอบ

 เขาพบเพื่อนําเสนอเรื่องเทคโนโลยีการดับเพลิง 081-5308235 ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 ที่จะนํามาใชกับการลดหมอกควันและไฟปา  จว.ชม.

 ในพื้นที่

10.00 น.  ประธานพิธีเปดการฝกอบรมโครงการเชียงใหม คุณอัญ ที่วาการอําเภอสะเมิง  มอบ

 ปลอดภัย ภายใตกลไกประชารัฐฯ 086-9913102 อ.สะเมิง นอ.สะเมิง

10.00 น.  ประธานพิธีเปดการฝกอบรมโครงการเชียงใหม คุณอัญ องคการบริหารสวนตําบลแมวิน  มอบ

 ปลอดภัย ภายใตกลไกประชารัฐฯ 086-9913102 อ.แมวาง นอ.แมวาง

วาระผูบริหาร

วันพุธที่    11    กันยายน   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 3

หน.

วิรุฬ มนัส คมสัน สวนฯ

วันพุธที่    11    กันยายน   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

13.00 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการใหความ- คุณมด หองประชุม  ผวจ. มอบ

 ชวยเหลือประจําจังหวัด ครั้งที่ 10/2562 086-1952213 สนง.ยุติธรรมจังหวัด

13.30 น.  ประธานการประชุม กต.ตร.จว. เชียงใหม คุณวิศรุต หองประชุม ศปก. ชั้น 4  ผวจ. มอบ

 ครั้งที่ 2/2562 084-9860264 ภ.จว.เชียงใหม

13.30 น.  ประธานการประชุม กศจ. ครั้งที่ 10/2562 คุณทศพล หองประชุม  ผวจ. มอบ

082-8933546 สนง.ศึกษาธิการ จว.ชม.

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมและ คุณนฤมล หองประชุม  มอบ

 ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมประจําจังหวัดเชียงใหม 053-112595-6 สนง.วัฒนธรรม จว.ชม. ชั้น 5 ปลัดจังหวัด

 ครั้งที่ 3/2562

13.30 น.  ประชุมเพื่อเสนอชื่อผูสมควรคัดเลือกเปน หองประชุม 5 ชั้น 5 ปลัดจังหวัด

 กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ พนง.

 เทศบาลฯ

14.30 น.  ประชุมเพื่อเสนอชื่อผูสมควรคัดเลือกเปน หองประชุม 5 ชั้น 5 ปลัดจังหวัด

 กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ พนง.

 สวนตําบล จว.

15.00 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลาง คุณนัฏฐชุดา หองประชุม  ผวจ. มอบ

 วาดวยราคาสินคาและบริการ วาดวยการ 065-5419169 สนง.พาณิชย จว.ชม.

 คัดเลือกบุคคล เพื่อแตงตั้งเปนผูทรงคุณวุฒิฯ



หนาที่ 3 จาก 3

หน.

วิรุฬ มนัส คมสัน สวนฯ

วันพุธที่    11    กันยายน   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

15.00 น.  คณะกรรมการวางผังการระบบน้ําในจังหวัดใน คุณหนู หองรับรอง ผวจ.ชม.

 ลุมน้ําปง เขาพบ 089-4728453

18.00 น.  รวมพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณประจําป 2562 กจ.สป.มท. รร.มิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น ชุดผาไทย 
 และงานมุทิตาจิต ประจําป 2562 02-2210565 กรุงเทพฯ สีเหลือง

18.00 น.  รวมพิธีเปดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของ สนง.วฒ.ชม. ศูนยศิลปาชีพแมฮองสอนใน วัฒนธรรมจังหวัด  มอบ

 กลุมชาติพันธุ 053-112595-6 พระบรมราชินูปถัมภ วัฒนธรรม จว.

จว.แมฮองสอน


	วันพุธ

