
หนาที่ 1 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

15-24 พ.ย.61 ศึกษาดูงานและสานความสัมพันธ คุณจันทิมา มณฑลยูนนานและนครเฉิงตู  ผวจ.มอบ
กับรัฐบาลทองถิ่นของประเทศจีน มณฑลยูนนาน 081-9929908 มณฑลเสฉวน
และเมืองเฉิงตู (เดินทางจากสนามบินเชียงใหม สาธารณรัฐประชาชนจีน
เวลา 17.50 น.)
15-17 พ.ย.61 เขารวมงาน The Endoscopic กยข. Kuala Lumpur Convention  มอบ
and Laparoscopic Surgeons of Asia (ELSA 2018) 053-112703 Center นายแพทย สสจ.

ประเทศมาเลเซีย
08.30- ประธานการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษา คุณพงษศักดิ์ หองประชุม อบต.นาคอเรือ  มอบ

14.00 น. วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมอางเก็บน้ํา กยข. อ.ฮอด ผอ.สํานักชลประทานท่ี 1

หวยแมปาไผ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อ.ฮอด 089-5552461

09.00- รวมตรวจพื้นที่เพื่อสํารวจความเหมาะสมของ คุณพงษศักดิ์ อ.อมกอย  มอบ
13.00 น. โครงการฯ ของ พลตํารวจโท พิจาร จิตติรัตน กยข. หน.สนจ.

และคณะ 089-5552461

09.30 น. ประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด คุณเทียมตา หองประชุมสํานักงานที่ดิน  ผวจ.มอบ
เชียงใหม (กรณีขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน 089-5560878 จังหวัดเชียงใหม ปลัดจังหวัด
จํานวน 9 ราย)

วาระผูบริหาร

วันพฤหัสบดีท่ี 15 พฤศจิกายน 2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานท่ี การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ
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หมายเหตุ

10.00 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดราคา คุณเพ็ญนิภา หองประชุม 3 อาคาร สนง.  ผวจ.มอบ
ประเมินทุนทรัพยประจําจังหวัดเชียงใหม 081-6804096 ธนารักษพื้นที่ ชม.

11.30 น. ประชุมความรวมมือระหวางจังหวัดเชียงใหม กับ คุณจันทิมา หองศูนยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม  มอบ
จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน 081-9929908 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม หน.สนจ.

13.30 น. ประธานประชุมการจัดงานฤดูหนาวและงาน จาจังหวัด หองประชุม 1 ชั้น 2  ปลัดจังหวัด
OTOP ของดีเมืองเชียงใหม ประจําป 2562 088-4499965

13.30 น. ประธานการประชุมผูบริหารองคกรปกครอง คุณอารีย หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
สวนทองถิ่น ประจําเดือน พ.ย. 2561 และมอบ (ทองถิ่น) 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัด
นโยบายในการปฏิบัติราชการ ฯ 081-9536348 เชียงใหม

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงใหม คุณดาว หองประชุมอาคารหอพัก 700 ป  ผวจ. มอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 094 6307227 (หองเล็ก) สนามกีฬาสมโภช

กกท.เชียงใหม เชียงใหม 700 ป
17.00 น. ประธานพิธีแถลงขาว "งานเกษตรแมโจ 85 ป : อาจารย ลานโปรโมช่ัน ช้ัน 1 ศูนยการคา ชุดพื้นเมือง  ผวจ.มอบ

ภูมิปญญาแหงการเกษตร" ดร.สุดเขต เซ็นทรัลเฟสติวัล โทนสีเหลือง
(ผช.อธิการบดี)

081-7161766

18.00 น. ประธานพิธีเปดงานการจัดกิจกรรมการแสดง คุณสุมาพร ลานกิจกรรมศูนยการคา ชุดพื้นเมือง  ผวจ.มอบ
ดนตรีสากล MUSIC of CITY "เชียงใหมเมืองดนตรี" (KPN) เมญา ไลฟสไตล ชอปปง เซ็นเตอร หน.สนจ.

081-1878274 จังหวัดเชียงใหม
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18.30 น. เจาภาพจัดเลี้ยงรับรองอาหารค่ําใหกับ คุณจันทิมา คุมขันโตก เชียงใหม ชุดพื้นเมือง  ผวจ.มอบ
นายซูอิชิ โอโนซูกะ ผอ.ฝายแผนฯ จังหวัดฮอกไกโด 081-9929908 อ.เมืองเชียงใหม หน.สนจ.
พรอมคณะ จํานวน 4 คน


