
หนาที่ 1 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

 - เขารับการฝกอบรมโครงการจิตอาสา บก.ทหารมหาดเล็กฯ ปลัดจังหวัด

 พระราชทานตามแนวพระราชดําริฯ กรุงเทพฯ

08.30 น.  รวมประชุมคณะกรรมการอํานวยการรักษา พ.อ.พิสิฐ หองบันเทิงทัพ 101 สโมสร เครื่องแบบฯ 
 ความมั่นคงภายในภาค 3 ครั้งที่ 1/2562  094-0966650 บันเทิงทัพ คายสมเด็จ- สีกากี แขนยาว

พระนเรศวรฯ จ.พิษณุโลก

08.45 น.  รวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาแนวทาง ป.สุเมธ รร.เชียงใหมแกรนดวิว  ผวจ. มอบ

 การปรับปรุงประสิทธิภาพการปลูกเฮมพ 063-9018372

 (กัญชง) ระดับพื้นที่ภายใตกฎกระทรวง

09.00 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน คุณจินตนา หองประชุม 1 ชั้น 2  ผวจ. มอบ

 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 062-8780821

 เด็กตางวัฒนธรรมโครงการแผนดินเดียวกัน

 ป 2562 จ.เชียงใหม

09.00 น.  ประธานกลาวเปดการประชุมรับฟงความคิดเห็น คุณวิมลชญาน รร.ดิเอ็มเพรส เชียงใหม

 ระดับจังหวัดตอรางประกาศกระทรวงทรัพยากร 095-424 955

 ธรรมชาติฯ เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และ คุณวิว 087-5256642

 มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมฯ 

วาระผูบริหาร

วันอังคารที่    12    มีนาคม   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันอังคารที่    12    มีนาคม   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.00 น.  ประธานกลาวเปดในพิธีเปดโครงการฝกอบรม คุณโรสรินทร หองจองคํา ชั้น 3 ชุดสุภาพ

 เจาหนาที่ดูแลระบบบําบัดน้ําเสียของโรงแรม 099-4926989 รร.รติลานนาฯ

10.00 น.  รวมประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตาม คุณจริญญา (กอก.) หองประชุมสวนกฎหมายฯ  ผวจ. มอบ

 มาตรา 30 แหงประมวลรัษฎรกร เพื่อพิจารณา 090-6707854 ชั้น 3 สนง.สรรพากรภาค 8

 วินิจฉัยการอุทธรณภาษีอากรฯ

10.00 น.  รวมประชุมคณะกรรมการอํานวยการเตรียมการ คุณจันทิมา หอง 301 ชั้น 3

 จัดประชุมอาเซียน เรื่อง การปองกันการลักลอบ 081-9929908 อาคารกรมควบคุมมลพิษ

 คาสัตวปาผิดกฎหมายฯ และคณะทํางาน ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ กทม.

 เตรียมการประชุมอาเซียนฯ ครั้งที่ 1/2562

10.00 น.  ประชุมเตรียมความพรอมฯ พิธีมอบคืนโฉนดฯ หองประชุมพระพุทธประทาน- เครื่องแบบฯ

ยศบารมี ตํารวภูธรภาค 5 สีกากี แขนยาว

10.00 น.  ประธานการแถลงขาวสื่อมวลชนประจําสัปดาห คุณฮอลล หองประชุม 4 ชั้น 4

 จว.ชม. 080-9292945

10.30 น.  รวมประชุมนําเสนอแผนและซักซอมความเขาใจ คุณจันทิมา หองศูนยปฏิบัติการจังหวัด

 รวมกับประธานคณะอนุกรรมการดานการรักษา 081-9929908

 ความปลอดภัยฯ (พล.อ.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล) 

 และคณะผูแทนจาก สนช.



หนาที่ 3 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันอังคารที่    12    มีนาคม   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย - คุณเนย หองประชุม 1 ชั้น 2 
 ปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 085-7125344

 จังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 1/2562

13.30 น.  รวมประชุมโตะกลม เรื่อง ภูมิศาสตร การเติบโต คุณชนินาถ หอง D 204 ชั้น 2 อาคาร D  ผวจ. มอบ

 ทางเศรษฐกิจและการแขงขันของเมือง 081-9382648 สถาบันนโยบายสาธารณะ

 (Gegraphy, Economic Growth and competitive มช.

 Cities)

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการใหความ - คุณสุธีรา หองประชุม 4 ชั้น 4 
 ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ จว.ชม. (ก.ช.ภ.จ.ชม.) 088-2678092

15.30 น.  ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร เขาพบ ผอ.ชลีพร หองรับรอง ผวจ.ชม.

 เพื่อหารือความคืบหนาการดําเนินโครงการ 086-5645147

 Medicopolis ในพื้นที่ จ.เชียงใหม

18.00 น.  รับ ประธาน สนช. (ศ.พิเศษ พรเพชร คุณจันทิมา ทาอากาศยานเชียงใหม

 วิชิตชลชัย) 081-9929908 (TG 116)


	วันอังคาร

