
หนาที่ 1 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

 - รวมงานเทศกาลวัฒนธรรมและศิลปะ เมืองจิ่งหง เขตปกครองตนเอง  ผวจ. มอบ

 กลุมประเทศลุมแมน้ําลานชาง-แมน้ําโขง ชนชาติไต สิบสองปนนา

มณฑลยูนนาน สปช.จีน

08.30 น.  ประธานพิธีเปดอาคาร สนง.ประกันสังคม จว. คุณจุ สนง.ประกันสังคม จว.ชม. ชุดพื้นเมือง  มอบ

 สาขาฝาง 063-3136534 สาขาฝาง ต.เวียง อ.ฝาง นอ.ฝาง

09.00 น.  ประธานกลาวเปดงานประชุมสัมมนา "นายจาง คุณดวงพร ศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ชุดสุภาพ  มอบ

 มีหนาที่นําสงเงินตาม พ.ร.บ.กยศ. พ.ศ. 2560 089-4599624 ม.แมโจ ปลัดจังหวัด

 ตองทําอยางไร"

09.00 น.  ตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สถานีเกษตรหลวงอางขาง  ผวจ. มอบ

09.00 น.  ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟงความ - คุณตฤนภร หองอิมพีเรียลบอลรูม ชั้น 2  มอบ

 คิดเห็นแผนพัฒนากลุมจังหวัดฯ (พ.ศ. 2561- 085-0987608 รร.ดิเอ็มเพรส หน.สนจ.

 2564) (ฉบับทบทวน)

09.00 น.  ประธานเปดโครงการบูรณาการหนวยแพทย บานแมลายเหนือ

 เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนฯ ต.บอหลวง อ.ฮอด

09.30 น.  ประธานกลาวตอนรับพิธีเปดการประชุมเชิง - คุณภัควรรณ โครงการจริงใจ มารเก็ต ชุดพื้นเมือง  ผวจ. มอบ

 ปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือขายในการจัดการ 083-6208739 อ.เมืองฯ

 สิ่งแวดลอมชุมชน "รวมพลังเครือขายดาน

 โลกรอน ทําดีดวยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดลอม)

 (อธิบดีกรมสงเสริมสุขภาพฯ เปนประธาน )

วาระผูบริหาร

วันพุธที่    12    ธันวาคม   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันพุธที่    12    ธันวาคม   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.30 น.  ประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 11 คุณนพพล ศูนยประชุมวายุภักษ  มอบ

 พ.ศ. 2561 081-2893445 รร.เซ็นทราบายเซ็นทารา นพ.สสจ.

ศูนยราชการฯ แจงวัฒนะ กทม.

09.45 น.  รับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และ คุณธีระพงษ ลานจอด ฮ. โครงการ เครื่องแบบฯ 
 คณะ (เดินทางโดย ฮ. มาจาก จว.เชียงราย) 085-8906907 เขื่อนแมกวงฯ อ.ดอยสะเก็ด สีกากี แขนยาว

10.00 น.  กลาวตอนรับองคมนตรี ในพิธีเปดงาน คุณธีระพงษ ศูนยศึกษาการพัฒนา เครื่องแบบฯ 
 "นิทรรศการ 36 ป ศูนยฯ หวยฮองไครฯ" 085-8906907 หวยฮองไครฯ อ.ดอยสะเก็ด สีกากี แขนยาว

10.00 น.  ตรวจพื้นที่และประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จ คุณธีรวุฒิ หนวยตรวจรักษาสุนัขปวยฯ  ผวจ. มอบ

081-0206266 อ.ฝาง

10.00 น.  ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน คุณธีระพงษ หองประชุม 1 ชั้น 2

 ปฏิบัติงานเพื่อบูรณาการโครงการรอยใจรักษ 085-8906907

 จว.ชม.

13.00 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน คุณปอม หองประชุม 3 ชั้น 3  ผวจ. มอบ/

 จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 7/2561 089-7597345 ปลัดจังหวัด

13.00 น.  ตรวจพื้นที่และประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จ หนวยแพทยเคลื่อนที่ เครื่องแบบฯ  ผวจ. มอบ

บานนอแล ต.มอนปน อ.ฝาง สีกากี แขนยาว

13.30 น.  สง นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และ คุณธีระพงษ ลานจอด ฮ. โครงการ เครื่องแบบฯ 
 คณะ (เดินทางโดย ฮ. ไป จว.แมฮองสอน) 085-8906907 เขื่อนแมกวงฯ อ.ดอยสะเก็ด สีกากี แขนยาว



หนาที่ 3 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันพุธที่    12    ธันวาคม   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

14.30 น.  นายธฤต จรุงวัฒน อดีตเอกอัครราชทูต และ คุณจันทิมา หองศูนยปฏิบัติการจังหวัด 
 หน.ศูนย ASEAN Task Force เขาเยี่ยมคารวะ 081-9929908

 และหารือเกี่ยวกับการเตรียมการสําหรับการ 

 จัดประชุมในชวงที่ไทยดํารงตําแหนงประธาน

 อาเซียน ป 2562

18.00 น.  รับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และ คุณธีระพงษ ทาอากาศยานทหารกองบิน เครื่องแบบฯ 
 คณะ (เดินทางโดย ฮ. มาจาก จว.แมฮองสอน) 085-8906907 41 สีกากี แขนยาว


	วันพุธ

