
หนาที่ 1 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

08.30 น.  สัมมนา เรื่อง "สาระสําคัญของมาตรา 100 และ คุณกุลสิริยา หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ  มอบ 

 มาตรา 100/1 แหงราง พ.ร.บ.ระเบียบ 053-112705 สนง.ก.พ. จว.นนทบุรี หน.สนจ.

 ราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...."

08.30 น.  ประชุมสัมมนา "การสงเสริมและพัฒนาองคกร คุณนพพร รร.ทาวน อิน ทาวน  มอบ 

 ชุมชน อําเภอและจังหวัดคุณธรรม" ภายใตแผน 092-2503588 กรุงเทพฯ วัฒนธรรม จว.

 แมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1

 (พ.ศ. 2559-2564)

09.00 น.  ประธานการประชุมเตรียมความพรอมการจัด คุณดาว หองบานพันตน 
 การแขงขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิม- 094-6307227 รร.โลตัส ปางสวนแกว

 พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 สยามบรมราชกุมารี 64 พรรษา "The Princess

 maha Chakri Sirindhorn's Cup Tour of Thailand

 2019"

09.00 น.  ประธานพิธีเปดงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธ - คุณอารีย พระวิหารหลวง ชุดพื้นเมือง  ผวจ. มอบ

 ศาสนา และมอบเกียรติบัตร เนื่องในเทศกาล 061-4180040 วัดพระสิงหฯ หรือชุดสุภาพ

 วันมาฆบูชา ประจําป 2562 โทนสีขาว

วาระผูบริหาร

วันศุกรที่    15   กุมภาพันธ   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันศุกรที่    15   กุมภาพันธ   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.30 น.  ประธานพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก คุณสุ อ.ดอยสะเก็ด, สันทราย ชุดมูลนิธิ (สีฟา)  มอบ

 ผูประสบอัคคีภัย 086-5863456 และสะเมิง หรือเครื่องแบบฯ นอ.พื้นที่

 สีกากี แขนยาว

09.45 น.  รวมเยี่ยมพรอมคณะ รมว.ตางประเทศ คุณจันทิมา ร.ร.อนุบาลเชียงใหม 
 (นายดอน ปรมัตถวินัย) 081-9229908

10.00 น.  ประชุมเตรียมความพรอมพิธีพระราชทาน คุณธีรวุฒิ หองประชุม บก.มทบ. 33

 เพลิงศพ พระภิกษุเปลี่ยน ปฺญาปทีโป 081-0206266

10.30 น.  ประธานกลาวเปดในพิธีเปดกิจกรรม "โครงการ คุณเกศริน อาคารหอประชุมใหญ ชุดพื้นเมือง  มอบ

 สนับสนุนการแกไขปญหาแนวเขตที่ดินทํากิน 084-3785333 อบต.แมวิน อ.แมวาง นอ.แมวาง

 และที่อยูอาศัยชนบทตําบลแมวิน"

11.00 น.  ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร เวทีกลาง บริเวณ Exhibition 
 Q Processing Hall ศูนยประชุมและแสดง

 สินคานานาชาติฯ

11.00 น.  ประธานพิธีเปดโครงการบําบัดฟนฟูฯ ศูนย- ป.กลอย หองประชุม กองรอย ชุดสุภาพ  มอบ

 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จว.ชม. รุนที่ 2 081-8296856 อส.จ.ชม. ที่ 1 ปลัดจังหวัด

13.30 น.  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน คุณแอ หองประชุม 4 ชั้น 4  ผวจ. มอบ

 ยุติธรรมระดับ จว.ชม. (กพยจ.) ครั้งที่ 2/2562 081-9607304



หนาที่ 3 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันศุกรที่    15   กุมภาพันธ   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

14.00 น.  รวมเยี่ยมพรอมคณะ รมว.ตางประเทศ คุณจันทิมา ร.ร.บานเชิงดอย  ผวจ. มอบ

 (นายดอน ปรมัตถวินัย) 081-9929908

18.00 น.  ประธานในการเปดตัว "ชมรมสื่อออนไลน คุณสิริรัตน 

081-5318787 รร.กรีนเลค รีสอรท ชุดสุภาพ  
 เชียงใหม" คุณกานตพิชชา 

086-9112358

18.15 น.  ประธานรวมพิธีเปดและสงมอบโครงการ PEA คุณเกษม วัดดวงดี อ.เมืองฯ ชุดพื้นเมือง 
 LED เพื่อแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย 081-6710121 โทนสีขาว

21.00 น.  รวมกิจกรรม PEA HAPPY RUN ครั้งที่ 2 คุณปาลินี พระบรมราชานุสาวรีย ชุดวอรม สวมเสื้อยืด 
081-9041496 สามกษัตริย ที่ PEA จัดให

21.20 น.  รับมนตรีแหงรัฐ/รมว.ตางประเทศ (นายหวัง อี้) คุณจันทิมา หองรับรองพิเศษ ชั้น 2 ชุดสากลนิยม 
พรอม  สปช.จีน 081-9929908 ทาอากาศยานเชียงใหม

(CA 823)


	วันศุกร์

