
หนาที่ 1 จาก 3

หน.

วิรุฬ มนัส คมสัน สวนฯ

09.00 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการปองกันและ คุณกิ๊บ หองประชุม 1 ชั้น 2   หน.สนจ.

 ปราบปรามการตัดไมทําลายปา จว .ชม. ครั้งที่ 083-8657120

 3/2562

09.00 น.  ประธานการประชุมแกไขปญหาการบุกรุกพื้นที่ กอ.รมน. หองประชุมริมดอย รีสอรท  มอบ

 ปาสงวนในพื้นที่บานอรุโณทัย 094-7178181 อ.เชียงดาว รอง ผอ.รมน.จว. (ท)

09.00 น.  ประธานพิธีเปดโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ คุณตาย หองสวรรคโลก รร.คุมภูคํา ชุดพื้นเมือง

 เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จว.ชม. 084-3697974

09.00 น.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สภาสังคม คุณขวัญเนตร หองรับรอง ผวจ.ชม.  หน.สนจ.

 สงเคราะหแหงประเทศไทย เขาเยี่ยมคารวะ 095-6489159

09.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการ คุณแอร หองประชุม 4 ชั้น 4  ผวจ. มอบ

 บริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดและคณะอนุ - 081-9607304

 กรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับ

 จังหวัด ครั้งที่ 8/2562

09.30 น.  รวมการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการ น.อ.สุวัฒน หองยุทธนาธิการ ชั้น 2

 ดําเนินการจัดกิจกรรมวิ่งเทรลหรือ Trail Running 089-6111928 ในศาลาวาการกลาโหม

 ตามขอสั่งการของ นรม.

วาระผูบริหาร

วันศุกรที่    16    สิงหาคม   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 3

หน.

วิรุฬ มนัส คมสัน สวนฯ

วันศุกรที่    16    สิงหาคม   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

10.00 น.  ประธานพิธีปดการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัด - คุณกมลทิพย วิทยาลัยการปกครองฯ  ผวจ. มอบ

 อําเภอ รุนที่ 244 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 063-9014789 อ.ดอยสะเก็ด

10.00 น.  ตรวจสถานที่ที่ขออนุญาตดูดทราย (7 แหง) อ.จอมทองและฮอด ปลัดจังหวัด

13.00 น.  ประธานการประชุมคณะทํางานพัฒนาเกษตร หองประชุม 
 อินทรียของ จว.ชม. สนง.เกษตรและสหกรณ จว.ชม.

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐ คุณตฤพร หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ   หน.สนจ.

 และเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจกลุม - 085-0987608 80 พรรษา

 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (กรอ.) ครั้งที่ 3/2562

13.30 น.  ประธานในงานแถลงขาวการจัดงาน New North คุณหมวย รร.รติลานนาฯ  ผวจ. มอบ

 Expo 2019 Food & Lifestyle ของศูนยสงเสริม 081-9920147

 อุตสาหกรรมและสภาอุตสาหกรรม จว .ชม.

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย - คุณเบญญทิพย หองประชุม 1 ชั้น 2  ผวจ. มอบ

 ปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 098-7650255

 จว.ชม. ครั้งที่ 3/2562

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมและ คุณนฤมล หองประชุม 4 ชั้น 4  มอบ

 รักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมประจํา 081-8741283 วัฒนธรรม จว.

 จว.ชม. ครั้งที่ 2/2562



หนาที่ 3 จาก 3

หน.

วิรุฬ มนัส คมสัน สวนฯ

วันศุกรที่    16    สิงหาคม   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

14.15 น.  รับเสด็จ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟากรมหลวง - คุณธีรวุฒิ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 เครื่องแบบฯ สีกากี  นายกเหลากาชาด จว.

พรอม  ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 081-0206266 แขนยาว สวมหมวก

16.00 น.  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ อ.เชียงดาว เขาพบเพื่อ คุณฤกษชัย หองรับรอง ผวจ.ชม.

 ขอคําชี้แนะชองทางการจัดจําหนายสินคา 087-1110099

 คนพิการ

17.00 น.  ประธานพิธีเปดกิจกรรม Lanna Expo Caravan คุณจิรวัฒน ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ชุดพื้นเมือง  ผวจ. มอบ

 (Tourism Handicraft Health and Wellness) 081-6815557 แจงวัฒนะ กรุงเทพฯ

 ครั้งที่ 3

19.30 น.  ประธานกลาวปด ในพิธีปดโครงการอบรมพัฒนา คุณนฤชา ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ ชุดพื้นเมือง  ผวจ. มอบ

 ทักษะการสรางสรรคผลิตภัณฑของผูประกอบการ 081-8818466 เชียงใหม (TCDC) หรือชุดสุภาพ

 หัตถกรรมสิ่งทอลานนารุนใหม


	วันศุกร์

