
หนาที่ 1 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

09.00 น.  รับมอบผาหมกันหนาวจากบริษัท ปตท . คุณสุธีรา หนามุขศาลากลาง จว.ชม. 
 จํากัด (มหาชน) 088-2678092

09.00 น.  ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงาน คุณสุเมธ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  ผวจ. มอบ

 ผลการดําเนินงานในระบบสารสนเทศ 063-9018372 ม.แมโจ อ.สันทราย

 ยาเสพติด พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

 ประจําปงบประมาณ 2562

09.00 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน นายอนันชัย หองประชุมลานนา

 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จว.ชม. 091-8537795 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ ชม. เขต 1

09.00 น.  ประชุมเตรียมความพรอมในการรักษาความ- คุณเกวลิน หองศูนยปฏิบัติการจังหวัด

 ปลอดภัยชวงเทศกาลวันคริสตมาสและวันขึ้น 061-4565399

 ปใหม 2562 ผานระบบ Video Conference

 (พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ เปนประธาน )

09.30 น.  ใหสัมภาษณทางโทรศัพทรายการวิทยุ "ใจถึงใจ" จ.ส.อ.สิทธิชัย 
 การจัดกิจกรรม "วันขึ้นปใหม 2562" ในสวนของ 081-6340674

 จว.ชม.

09.30 น.  ตรวจสถานที่ที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อ.เมืองฯ และแมริม  มอบ

 โรงแรม ปลัดจังหวัด

วาระผูบริหาร

วันพุธที่    19    ธันวาคม   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันพุธที่    19    ธันวาคม   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.30 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา สนง.พลังงาน จว. หองประชุม 3 ชั้น 3

 ราคาที่ดินและทรัพยสิน จว.ชม. ครั้งที่ 2/2561 053-112034

10.00 น.  รวมตรวจเยี่ยมติดตามผลการดําเนินงาน คุณธิดารัตน โครงการสถานีสาธิต

 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (นําโดย 095-4515998 อ.เวียงแหง

 พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ)

13.00 น.  รวมพิธีปดการแขงขันกีฬาชาวไทยภูเขาแหง คุณจักรพงษ สนามกีฬา จว.พิษณุโลก  มอบ

 ประเทศไทย ครั้งที่ 31 "พิดโลกเกมส" 088-2246098 ทองเที่ยวและกีฬา จว.

13.00 น.  รวมตรวจเยี่ยมติดตามผลการดําเนินงาน คุณธิดารัตน โครงการพัฒนาเพื่อความ-

 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (นําโดย 095-4515998 มั่นคง อ.แมอาย

 พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ)

13.30 น.  ประชุมผูบริหาร อปท. ประจําเดือน ธ.ค. 61 คุณอารีรัตน หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
081-9536348 80 พรรษา

13.30 น.  ประชุมคณะอนุกรรมการดานการประชุม ครม . คุณชญานนันท หองประชุมกรรมาธิการ  มอบ

 ที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนวาดวย 096-1961495 หมายเลข 304 ชั้น 3 หน.สนจ.

 ยาเสพติดอันตราย ครั้งที่ 2 (พล.อ.อ.ชูชาติ อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพฯ

 บุญชัย เปนประธาน)

14.30 น.  ประธานพิธีรับสิ่งของพระราชทานหมวกและ จาจังหวัด หองเธียเตอร ศูนยประชุม เครื่องแบบฯ สีกากี 
 ผาพันคอจิตอาสา 088-4499965 และแสดงสินคานานาชาติฯ แขนยาว สวมหมวก



หนาที่ 3 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันพุธที่    19    ธันวาคม   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

15.00 น.  คณะทํางานเมืองเกาเชียงใหม เขาพบเพื่อหารือ คุณหลา หองรับรอง ผวจ.ชม. 
 แนวทางการจัดทําแผนแมบทและผังแมบท 084-3728867

 การอนุรักษและพัฒนาเมืองเมืองเกาเชียงใหม

16.00 น.  รวมพิธีเปดงานครบรอบ 1 ป ตลาดประชารัฐ หน.ลัดดา ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได ชุดพื้นเมือง 
 คนไทยยิ้มได (อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน เปน 081-8201962 บริเวณศูนยจําหนายและ

 ประธานพิธีเปดและมอบนโยบาย) กระจายสินคา OTOP 

(ขวงสันกําแพง) อ.สันกําแพง

17.00 น.  ประธานกลาวเปดการแขงขันเทเบิลเทนนิส อ.วิฑูร 

087-1881031 หองลานตอง ชุดสุภาพ 
 คนพิการนานาชาติ รายการ Chiang Mai 2018 คุณไมตรี รร.โลตัส ปางสวนแกว

 Para Table Tennis Thailand Open 061-6578222


	วันพุธ

