
หนาที่ 1 จาก 3

หน.

วิรุฬ มนัส คมสัน สวนฯ

 - รวมงานเทศกาลทองเที่ยวนครเซี่ยงไฮ นครเซี่ยงไฮ สปช.จีน 
07.30 น.  ตอนรับ พลตรี กัลยสรรค จันทรเสน และคณะ คุณธีรวุฒิ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 เครื่องแบบฯ สีกากี   ผวจ. มอบ

พรอม  ในการอัญเชิญสังฆทานพระราชทานฯ 081-0206266 แขนยาว สวมหมวก

08.30 น.  ประธานพิธีเปดโครงการอบรมเสริมศักยภาพ คุณพจน หองชางกระ ชุดสุภาพ  มอบ

 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายปาไม 084-8083269 รร.เชียงใหมออคิด ผอ.ทสจ.ชม.

08.45 น.  ประธานพิธีเปดงานสัมมนา เรื่อง "SMEs Service คุณเอก รร.วินทรี ซิตี้ รีสอรท ชุดสุภาพ  มอบ

 Day บริการดี ๆ ที่ SMEs ควรรู" 084-0965657 อ.เมืองฯ ผอ.ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม

ภาคที่ 1

09.00 น.  รวมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณทศพล รร.ฟูรามา เชียงใหม

 ครั้งที่ 9/2562 082-8933546

09.00 น.  ประธานการประชุมกลุมยอยครั้งที่ 1 ภาคสวน-
คุณเอ็ม 

089-8516189
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  มอบ

 ราชการระดับจังหวัด การวางและจัดทํา 
คุณพึงพิศ 

089-8544358
80 พรรษา โยธาธิการและผังเมือง จว.

 ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม จว.ชม.

09.30 น.  ประธานการดําเนินโครงการ "ผวจ.ชม. พบปะ ป.เหมง ร.ร.บานกาดวิทยาคม ม. 4 เครื่องแบบฯ  ปลัดจังหวัด

 ประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562" 083-8644723 บ.ดอนเปา ต.ดอนเปา สีกากี แขนยาว

 ครั้งที่ 11/2562 อ.แมวาง

วาระผูบริหาร

วันศุกรที่    13    กันยายน   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 3

หน.

วิรุฬ มนัส คมสัน สวนฯ

วันศุกรที่    13    กันยายน   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.30 น.  รวมประชุมชี้แจงแนวทางดําเนินโครงการเพิ่ม- สน.ตรวจสอบหนาที่ของรัฐ หองคอนเวนชั่นเซ็นเตอร ชั้น 4  ผวจ. มอบ

 ทักษะดานอาชีพแกนักเรียนครอบครัวยากจน 02-1416906 รร.รามาการเดนส กรุงเทพฯ

 ไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษาภาคบังคับและ

 รวมพิธีลงนามบันทึกขอตกลงฯ ระหวาง

 ผูตรวจการแผนดินกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

10.00 น.  ประธานพิธีเปดการฝกอบรมโครงการเชียงใหม คุณอัญ เทศบาลตําบลจอมทอง  มอบ

 ปลอดภัย ภายใตกลไกประชารัฐฯ 086-9913102 อ.จอมทอง นอ.จอมทอง

11.00 น.  ประธานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะ- คุณเสาวลักษณ รร.คุมภูคําเชียงใหม ชุดพื้นเมือง  มอบ

 ทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล/ 089-4351565 พัฒนาการ จว.

 เทศบาล และมอบรางวัลผูชนะเลิศโครงการฯ

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการปราชญเกษตร คุณกานต หองประชุม สนง.เกษตรและ  มอบ

 ของแผนดิน ป 2563 089-4320292 สหกรณจังหวัดเชียงใหม เกษตรและสหกรณ จว.

14.00 น.  ประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา จว. คุณพงษศักดิ์ รร.รติลานนา ริเวอรไซด สปา 
 (Chiangmai Forum) ครั้งที่ 3/2562 (ครั้งที่ 9) 085-8906907 รีสอรท เชียงใหม

15.30 น.  ประธานการประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือน กบค. หองประชุม 4 ชั้น 4  มอบ

 ครั้งที่ 2/2562 053-112705 หน.สนจ.

18.00 น.  รวมงานมุทิตาจิตในวาระเกษียณอายุราชการของ คุณธัชชัย รานเรือนนที เทอเรส ชุดสุภาพ 
 ชมรมผูสื่อขาวจังหวัดเชียงใหม 085-7177667 ถ.ศศิธร ต.ชางเผือก



หนาที่ 3 จาก 3

หน.

วิรุฬ มนัส คมสัน สวนฯ

วันศุกรที่    13    กันยายน   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

18.50 น.  ประธานเปดงานเทศกาลไหวพระจันทร (ตงชิวโจย) คุณนิธิศ ลานเลียบแมน้ําปง ชุดสุภาพ 
 และงานวันคลายวันเกิดปุงเถามา ประจําป 2562 063-7958555, 

099-3941499 ตรงขามศาลเจาปุงเถากง

19.00 น.  ประธานพิธีแสดงมุทิตาจิตแดผูบริหารที่เกษียณ- คุณดาราภรณ หองบานลานตอง ชุดสุภาพ  ผวจ. มอบ

 อายุราชการ ประจําป 2562 ของกลุมเครือขาย 094-4518461 รร.โลตัส ปางสวนแกว

 สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา

 ตอนปลาย จ.เชียงใหมฯ


	วันศุกร์

