
หนาที่ 1 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

 - รวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการ คุณพงษศักดิ์ รร.เลอ เมอริเดียน  มอบ หน.สนจ.

 เสริมสรางความรวมมือระหวางหนวยงานในการ 089-5552461 และ ปองกัน จว.

 ปองกันการกอการรายอยางมีประสิทธิภาพ

09.00 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการผลการ หองประชุม 1 ชั้น 2 
 ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ

 พลเรือนสามัญ ภูมิภาค จว.ชม. รอบการ

 ประเมินที่ 1

09.00 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน คุณวริศรา สนง.ศึกษาธิการ จ.ชม.  ผวจ. มอบ

 สังกัด สพฐ. ปการศึกษา 2562 เชียงใหม 082-1865009

09.00 น.  รวมอบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตการใช คุณจิดาภา อาคาร D ชั้น 4 หอง D405  มอบ

 ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools) 053-112703 อุทยานวิทยาศาสตรฯ มช. หน.สนจ.หรือผูแทน

09.30 น.  ประธานการประชุมคณะทํางานศูนยอํานวยการ ป.พล หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ     ปลัดจังหวัด,

 จิตอาสาจังหวัดเชียงใหม (ศอ.จอส.จังหวัด) 063-9032839 80 พรรษา หน.สนจ.

11.00 น.  ประธานพิธีเปดโครงการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพ ป.สุเมธ หองประชุม ชุดสุภาพ  ผวจ. มอบ/

 ผูเสพยาเสพติด รุนที่ 5 ประจําปงบประมาณ 063-9018372 กองรอย อส.จ.ชม. ที่ 1 ปลัดจังหวัด

 พ.ศ. 2562

วาระผูบริหาร

วันศุกรที่    17   พฤษภาคม   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันศุกรที่    17   พฤษภาคม   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ คุณตุกตา หองประชุม 4 ชั้น 4 
 โครงการ TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 1/2562 091-8582381

13.30 น.  ประธานการประชุมพิจารณาการรื้อถอนสิ่ง - คุณพงษศักดิ์ หองศูนยประสานงานฯ  ผวจ. มอบ/

 ปลูกสรางที่ราชพัสดุบริเวณรีสอรทธรรมชาติ 089-5552461 โครงการอันเนื่องมาจาก หน.สนจ.

 อางขาง พระราชดําริ จว.ชม.

13.30 น.  ประธานการประชุมคัดเลือกกรรมการผูแทน คุณหนิง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ผวจ. มอบ/

 อบต. ในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 097-1012230 80 พรรษา ปลัดจังหวัด

 จว.ชม. (แทนตําแหนงที่วาง)

13.50 น.  รวมมอบทุนการศึกษา และมอบเกียรติบัตร คุณเมธี หองราชพฤกษ ศูนยประชุม ชุดสุภาพ  ผวจ. มอบ

 ใหหนวยงานที่รวมบริจาคทุนการศึกษา และ 098-7506627 และแสดงสินคานานาชาติฯ

 กลาวใหโอวาท (กองทุนปฏิรูปการศึกษา

 เชียงใหมเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา : กองทุน 

 10 บาท) ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 

14.00 น.  ประธานการประชุมเพื่อกําหนดแนวทางการ คุณจิรัชญา หองประชุม 1 ชั้น 2 
 ดําเนินงานแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง 085-7125344

18.00 น.  รวมงานเลี้ยงอาหารค่ํา (Gala Dinner) ในการ คุณจันทิมา รร.แชง กรี-ลา เชียงใหม   หน.สนจ.

 ประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและ 081-9929908

 วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21



หนาที่ 3 จาก 3

หน.
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วันศุกรที่    17   พฤษภาคม   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

18.15 น.  ประธานกลาวเปดงาน ในพิธีเปดนิทรรศการ คุณฐิตพัฒน หอศิลปวัฒนธรรมเมือง- ชุดสุภาพ  ผวจ. มอบ

 ผลงานศิลปนิพนธนักศึกษา "Thesis Exhibition 090-4633004 เชียงใหม (หอศิลปกลางเวียง) โทนสีเหลือง

 DEV 2019" ถ.พระปกเกลา

19.29 น.  ประธานในพิธีกลาวเปดงานไหวสาปารมี คุณลักขณา ลานครูบาศรีวิชัย เสื้อสีขาว 
 พระบรมธาตุดอยสุเทพถวายน้ําสรงพระราชทาน 081-8741376 เชิงดอยสุเทพ ชุดผาไทย

 สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย ประจําป 2562 หรือชุดสุภาพ

19.45 น.  นั่งรถบุษบกอัญเชิญน้ําสรงและผาไตร คุณลักขณา ลานครูบาศรีวิชัย ถึง เสื้อสีขาว 
 พระราชทาน 081-8741376 วังบัวบาน ชุดผาไทย

หรือชุดสุภาพ


	วันศุกร์

