
หนาที่ 1 จาก 5

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

15-24 พ.ย.61 ศึกษาดูงานและสานความสัมพันธ คุณจันทิมา มณฑลยูนนานและนครเฉิงตู  ผวจ.มอบ

กับรัฐบาลทองถิ่นของประเทศจีน มณฑลยูนนาน 081-9929908 มณฑลเสฉวน

และเมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

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

วาระผูบริหาร

วันศุกรท่ี 16 พฤศจิกายน 2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานท่ี การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

ประเทศมาเลเซีย

08.00 น. ประธานพิธีเปดการฝกอบรมบุคลากรทางการ คุณรังษี คายลูกเสือชั่วคราว ชุดลูกเสือ  มอบ

ลูกเสือวิชาผูกํากับลูกเสือ ขั้นความรูทั่วไปฯ สพป.ชม.1 วิทยาลัยเทคนิคสารภี ศึกษาธิการ จว.

รุนที่ 2/2561 085-8680589 อ.สารภี

08.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ คุณธิดารัตน หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ผวจ.มอบ

คณะที่ 2 กยข. 80 พรรษา (ชั้นลาง) หน.สนจ.
095-4515998 ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

08.30 น. รวมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่อง คุณสุภาพร ร.ร.เชียงดาววิทยาคม ปฏิบัติราชการ 
มาจากพระราชดําริ (ทานพลากร สุวรรณรัฐ กยข. อ.เชียงดาว สีกากี แขนยาว

องคมนตรี และคณะ) 089-9393848 สวมหมวก



หนาที่ 2 จาก 5

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันศุกรท่ี 16 พฤศจิกายน 2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานท่ี การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.00 - กลาวตอนรับทานรองวิษณุในพิธีเปดโครงการ คุณอารีย หองบานลานตอง ชุดสุภาพ  ผวจ.มอบ
09.30 น. ฝกอบรมสัมมนา "พลัง อบต. พลังแหงการ สนง.ทองถิ่น จว. รร.โลตัสปางสวนแกว

ขับเคลื่อนประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน 081-9536348

(ทานรองวิษณุฯ เปนประธานในพิธี)
09.00 น. รวมเปนเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษศูนยการเรียน คุณปทมาวดี ร.ร.เชียงดาววิทยาคม ปฏิบัติราชการ 

รูชุมชน(หองสมุด) (นายพลากร สุวรรณรัฐ รอง ผอ.ร.ร. อ.เชียงดาว สีกากี แขนยาว

องคมนตรี เปนประธาน) เชียงดาววิทยาคม ไมสวมหมวกองคมนตรี เปนประธาน) เชียงดาววิทยาคม ไมสวมหมวก
086-1961212

09.00 น. ประธานพิธีเปดโครงการพัฒนาเมืองคารบอนต่ํา คุณตฤณวัสส อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ ชุดพื้นเมือง  มอบ
ผานระบบการจัดการเมืองอยางยั่งยืน 089-7999805 มช. ทองถิ่นจังหวัด
เทศบาลนครเชียงใหม

09.15 น. ตรวจโรงแรมที่ขอรับใบอนุญาต 1 แหง พื้นที่อําเภอเมืองเชียงใหม ปลัดจังหวัด

09.30 น. ประชุมศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน คุณกวีวัฒน หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ผวจ.มอบ
จ.เชียงใหม ชวงเทศกาลปใหม พ.ศ.2562 สนง.ปภ.จว. 80 พรรษา ศูนยราชการ

084-0430230 จังหวัดเชียงใหม
09.30 น. ประธานพิธีเปดโครงการประชาชนสุขภาพดี คุณอิว ตลาดสดแมเหียะ ต.แมเหียะ  ผวจ.มอบ

เมืองแมเหียะสะอาดสดใส รวมกันงดใชภาชนะโฟม ปลัด ทม.แมเหียะ อ.เมืองเชียงใหมเมืองแมเหียะสะอาดสดใส รวมกันงดใชภาชนะโฟม ปลัด ทม.แมเหียะ อ.เมืองเชียงใหม

และถุงพลาสติกบรรจุอาหาร 091-4299979



หนาที่ 3 จาก 5

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันศุกรท่ี 16 พฤศจิกายน 2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานท่ี การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

10.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกํากับดูแลการบริหาร คุณผุสดี หองประชุม สนง.พาณิชย  ผวจ.มอบ

จัดการขาวระดับจังหวัด  จ.เชียงใหม สนง.พาณิชย จว จ.เชียงใหม  ชั้น 2
081-8819478

10.00 น. ประธานพิธีปดการศึกษาอบรมหลักสูตรกํานัน คุณปริญญา วิทยาลัยการปกครอง  มอบ

ผูใหญบาน ปค.จว. ศูนยการเรียนรูและฝกอบรม ปลัดจังหวัด
063-9012524 ภาคเหนือ อ.ดอยสะเก็ด

10.00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการขาราชการ คุณแดง หองประชุม อบจ.ชม.  ผวจ.มอบ10.00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการขาราชการ คุณแดง หองประชุม อบจ.ชม.  ผวจ.มอบ

องคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม 087-7887170 ชั้น 4

(ก.จ.จ.เชียงใหม) 053-998333

ตอ 235

10.00 น. ประชุมเตรียมการตอนรับ พล.อ.ประวิตร พ.อ.โภคา หองประชุม บก.มทบ.33  ผวจ.มอบ

วงษสุวรรณ รอง นรม./รมว.กห. หก.กยก. คายกาวิละ อ.เมืองเชียงใหม

มทบ.33
081-7648844

13.00 น. รวมติดตามไปโครงการบานเล็กในปาใหญ คุณสุภาพร โครงการบานเล็กในปาใหญฯ ปฏิบัติราชการ  มอบ

ตามพระราชดําริดอยผาหมปก อ.แมอาย กยข อ.แมอาย สีกากี แขนยาว ปลัดจังหวัด
089-9393848 สวมหมวก089-9393848 สวมหมวก



หนาที่ 4 จาก 5

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันศุกรท่ี 16 พฤศจิกายน 2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานท่ี การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

13.30 น. ประธานการประชุม ก.ร.อ.ครั้งที่ 3/2561 คุณจิรวัฒน หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ  หน.สนจ.

OSM 80 พรรษา ศูนยราชการ

053-112982 จังหวัดเชียงใหม

ตอ 1

13.30 น. ประชุมหารือแนวทางการดําเนินการขุดลอก คุณสุภาพร หองศูนยประสานงาน  ผวจ.มอบ

คลองแมขา (คลองแมขานอย) กยข การขับเคลื่อนและขยายผลฯ ปลัดจังหวัด
089-9393848 ชั้น 3 ศาลากลาง จ.ชม.089-9393848 ชั้น 3 ศาลากลาง จ.ชม.

16.00 - ประธานเปดการแขงขันโอลิมปกหุนยนต ระดับ คุณณัฐธิดา เวทีกลาง หองนิทรรศการ 3 ชุดสากลนิยม  ผวจ.มอบ

17.00น. นานาชาติ ประจําป 2561 095-9108222 ศูนยประชุมและแสดงสินคา

นานาชาติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

16.00 น. ประชุมชี้แจงและมอบนโยบายฯ แกเสมียนตรา รร.ฮอลิเดย การเดน เชียงใหม ปลัดจังหวัด

อําเภอ

17.00 น. รวมพิธีปลอยแถวระดมกวาดลางอาชญากรรม พ.ต.ต.หญิง บริเวณลานอนุสาวรียสามกษัตริย ปฏิบัติราชการ  ผวจ.มอบ

(พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผูชวยผูบัญชาการตํารวจ อัมรินทร อ.เมืองเชียงใหม สีกากี แขนยาว ปลัดจังหวัด

แหงชาติ เปนประธาน) 081-5519922 สวมหมวก



หนาที่ 5 จาก 5

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันศุกรท่ี 16 พฤศจิกายน 2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานท่ี การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

18.00 น. ผวจ.ฮอกไกโด ขอหารือเรื่องการเฉลิมฉลอง คุณจันทิมา รร.ดิโอกุระ เพรสทีจ ชุดสากลนิยม  ผวจ.มอบ

การครบรอบ 5 ป แหงการสถาปนาความ 081-9929908 กทม.

สัมพันธเมืองพี่เมืองนอง ระหวางจังหวัดเชียงใหม

กับ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน และรวม

รับประทานอาหารเย็น Food & Wine Party

in Bangkok

19.00 น. ประธานพิธีเปดงานกาลาดินเนอร "งามยิ่งแลว คุณสถาพร ภัตตาคารตูลู ถ.นันทาราม ชุดผาไทย  ผวจ.มอบ19.00 น. ประธานพิธีเปดงานกาลาดินเนอร "งามยิ่งแลว คุณสถาพร ภัตตาคารตูลู ถ.นันทาราม ชุดผาไทย  ผวจ.มอบ

ภัสตราภรณ คนยอง สืบสาน" 081-8830088 ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม

(นายกเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม รวมงาน)


