
หนาที่ 1 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

 - รวมงานเทศกาลวัฒนธรรมและศิลปะ เมืองจิ่งหง เขตปกครองตนเอง  ผวจ. มอบ

 กลุมประเทศลุมแมน้ําลานชาง-แมน้ําโขง ชนชาติไต สิบสองปนนา

มณฑลยูนนาน สปช.จีน

09.00 น.  ประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 3/2562 คุณพงษศักดิ์ หองประชุมดอยคํา อาคาร 
 (นายจรัลธาดา  กรรณสูต องคมนตรี/ 089-5552461  ประชุมและฝกอบรม สถาบัน

 พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ องคมนตรี ประธาน) วิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จว.ชม.

09.00 น.  ประธานการประชุมสภากาแฟเพื่อการศึกษา สนง.ศึกษาธิการ จว. ม.แมโจ  ผวจ. มอบ

 เชียงใหม ครั้งที่ 15 053-218599

09.00 น.  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Smart City Framework คุณบุษยมาส หองกรกมล ชั้น 2  มอบ

 Development Workshop" 062-9629629 รร.เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โยธาธิการฯ จว.

09.29 น.  ประธานพิธีเปดปายน้ําพุรอนดอยสะเก็ด คุณออด ลานอเนกประสงค น้ําพุรอน ชุดพื้นเมือง  มอบ

086-9215827 ดอยสะเก็ด ต.ปาเมี่ยง นอ.ดอยสะเก็ด

09.30 น.  ประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 11 คุณนพพล ศูนยประชุมวายุภักษ  มอบ

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

ศูนยราชการฯ แจงวัฒนะ กทม.

09.30 น.  ประธานพิธีเปดกิจกรรม "นามล้ําคานครพิงค คุณฐานิต บริเวณพิธีงานหมายเลข 11 ชุดพื้นเมือง

 ไมทิ้งขยะบนทางหลวง ครั้งที่ 1" 089-8514345

วาระผูบริหาร

วันศุกรที่    14   ธันวาคม   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันศุกรที่    14   ธันวาคม   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

10.00 น.  ประชุมประชาคมขาวการเมืองและการเลือกตั้ง คุณอนนต หองประชุมศรีนครพิงค ชั้น 3  มอบ

 ครั้งที่ 2/2561 063-5167926 สนง.กกต.จว.ชม. จาจังหวัด

10.30 น.  ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการ คุณทัศนัย หองประชุมที่ทําการปกครอง  ผวจ. มอบ

 อนุญาตใหซื้อ มี ใช และขนยายวัตถุระเบิด จว.ชม.

13.00 น.  ประธานกลาวเปดงานสัมมนา "เชียงใหม 2019 คุณสุธิดา ลานนา บอลรูม ชุดสุภาพ 
 Smart Economy, Smart City" (นายชัยวัฒน 089-8504580 รร.แชงกรี-ลา

 ทองคําคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม 

 กลาวปาฐกถาพิเศษ)

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบ สนง.ยธ.จว. หองประชุม สนง.โยธาธิการ  ผวจ. มอบ

 คดีตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 053-112733 และผังเมือง จว.ชม.

13.30 น.  ประชุมคณะอนุกรรมการฝายการผลิตและการ หองประชุมดํารงธรรม  ผวจ. มอบ

 ตลาดมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 1/2561 อาคารศาลาวาการ มท.

13.30 น.  รวมประชุมพิจารณา (ราง) รายงานการประเมิน- คุณสุภาพร หองประชุม 201  มอบ

 ผลศูนยเรียนรูตามแนวพระราชดําริของศูนย- 089-9393848 สนง.กปร. กรุงเทพฯ หน.สนจ.

 ศึกษาเขาหินซอน และศูนยศึกษาหวยฮองไคร

 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

14.00 น.  ประธานพิธีเปดโครงการพัฒนาศักยภาพ คุณพงษศักดิ์ หองประชุม 3 ชั้น 3  ผวจ. มอบ

 บุคลากรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผน 089-5552461

 พัฒนาจังหวัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561



หนาที่ 3 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันศุกรที่    14   ธันวาคม   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

17.00 น.  กลาวตอนรับพิธีเปดการแขงขันกีฬาเพาะกาย คุณไนท หองลานตอง ชุดที่ทาง กกท.  ผวจ. มอบ

 และฟตเนสชิงแชมปโลก ครั้งที่ 10 091-8580717 รร.โลตัส ปางสวนแกว จัดเตรียมให

 (พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เปนประธาน )

18.15 น.  ประธานพิธีเปดไฟตนคริสตมาส ประจําป คุณปภาอร บริเวณคอกเทล ลอวน ชุดสุภาพ  ผวจ. มอบ

 พุทธศักราช 2561 097-9902942 โฟรซีซั่น รีสอรท เชียงใหม


	วันศุกร์

