
หนาที่ 1 จาก 4

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

 - รวมงานเทศกาลวัฒนธรรมและศิลปะ เมืองจิ่งหง เขตปกครองตนเอง  ผวจ. มอบ

 กลุมประเทศลุมแมน้ําลานชาง-แมน้ําโขง ชนชาติไต สิบสองปนนา

มณฑลยูนนาน สปช.จีน

07.30 น.  ประธานกิจกรรม "สภากาแฟเชียงใหม" คุณสุนทรี ลานริมน้ํา ชุดพื้นเมือง  หน.สนจ.

081-8839977 เชียงใหมไนทซาฟารี

08.30 น.  รวมประชุมรับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ผอ.วิมลชญาน หองปาสักหลวง 
 โครงการศึกษาและจัดทํารายงานการ 095-4249553 รร.โลตัส ปางสวนแกว

 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดฯ โครงการพัฒนา

 ทาอากาศยานเชียงใหม : แผนแมบทการ

 พัฒนาทาอากาศยานเชียงใหม

09.00 น.  นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ คุณธีระพงษ ทาอากาศยานทหารกองบิน เครื่องแบบฯ 
 เดินทางโดย ฮ. ไป อ.อมกอย 085-8906907 41 สีกากี แขนยาว

09.00 น.  ประธานและบรรยายพิเศษ การประชุมวิชาการ คุณสิริพร ภัตตาคารตูลู ต.หายยา ชุดสุภาพ  ผวจ. มอบ

 สันนิบาตเทศบาล จว.ชม. 083-1569253 อ.เมืองฯ

วาระผูบริหาร

วันพฤหัสบดีที่     13    ธันวาคม   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 4

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันพฤหัสบดีที่     13    ธันวาคม   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.00 น.  ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ คุณพงษศักดิ์ หองประชุมดอยคํา อาคาร  ผวจ. มอบ

 ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายมูลนิธิ 089-5552461  ประชุมและฝกอบรม สถาบัน

 โครงการหลวง ครั้งที่ 3/2562 (นายจรัลธาดา วิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จว.ชม.

 กรรณสูต องคมนตรี/พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ

 องคมนตรี ประธาน)

09.00 น.  รวมงานสัมมนาหัวขอ "Building Resilient คุณคันธรส รร.ดิ แอทธินี โฮเต็ล แบงคอก, ชุดสูทสากล  มอบ

 Cities for the Future" 02-6263496 อะ ลักซชูรีฯ กรุงเทพฯ โยธาธิการฯ จว.

09.30 น.  ประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 11 คุณนพพล ศูนยประชุมวายุภักษ  มอบ

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

ศูนยราชการฯ แจงวัฒนะ กทม.

09.30 น.  ประธานการประชุมคณะทํางานจัดทําเอกสาร คุณชนินาถ หองประชุม 3 ชั้น 3

 เสนอเมืองเกาเชียงใหมเพื่อการขอขึ้นทะเบียน 081-9382648

 เปนแหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรม

09.45 น.  ติดตามองคมนตรีและคณะ ในการติดตามและ คุณธีระพงษ โครงการสถานีพัฒนาการ เครื่องแบบฯ 
 ขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริในพื้นที่ จว.ชม. 085-8906907 เกษตรที่สูงฯ บานนาเกียน สีกากี แขนยาว

อ.อมกอย

10.00 น.  ประธานการประชุมคณะทํางานกําหนดบริเวณ หองประชุม ปลัดจังหวัด

 ขออนุญาตดูทราย ครั้งที่ 1/2562 สนง.ที่ดิน จว.ชม.



หนาที่ 3 จาก 4

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันพฤหัสบดีที่     13    ธันวาคม   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

10.00 น.  ประธานพิธีเปดการประชุมเผยแพรประชา - คุณสุดหทัย หองประชุม อบต.โปงน้ํารอน ชุดสุภาพ  มอบ

 สัมพันธโครงการสํารวจเพื่อเพิ่มศักยภาพการ 083-0501717 อ.ฝาง พลังงาน จว.

 ผลิตไฟฟาของแหลงน้ําพุรอนฝาง จว.ชม.

10.00 น.  ประธานเตรียมการรับเสด็จทูลกระหมอมหญิง - คุณโปรดปราน หองประชุม 4 ชั้น 4

 อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 091-8582381

 ในโอกาสเยี่ยมและติดตามผลการดําเนินงาน

 โครงการ To Be Number One จว.ชม. ครั้งที่

 1/2561

13.20 น.  ติดตามองคมนตรีและคณะ ในการติดตามและ โครงการสถานีพัฒนาการ เครื่องแบบฯ 
 ขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริในพื้นที่ จว.ชม. เกษตรที่สูงฯ ดอยแบแล สีกากี แขนยาว

อ.อมกอย

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน คุณอัจฉรา หองประชุม 3 ชั้น 3  หน.สนจ.

 กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 064-9479952

 7/2561

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน คุณสาริยา หองประชุม 1 ชั้น 2  ผวจ. มอบ

 การขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน จว.ชม. ครั้งที่ 087-1843183

 1/2561



หนาที่ 4 จาก 4

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันพฤหัสบดีที่     13    ธันวาคม   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

13.30 น.  ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ หองศูนยปฏิบัติการจังหวัด  มอบ

 คอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัด มท. หน.สนจ.

 จว.ชม. ครั้งที่ 5/2561

16.30 น.  องคมนตรี (นายพลากร สุวรรณรัฐ) และคณะ คุณธีระพงษ ทาอากาศยานทหารกองบิน เครื่องแบบฯ 
 เดินทางกลับ 085-8906907 41 สีกากี แขนยาว


	วันพฤหัสบดี

