
หนาที่ 1 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

08.30 น.  กลาวตอนรับผูเขารวมโครงการรณรงคพัฒนาการ คุณสุภิญญา สถาบันพัฒนาการเด็ก ชุดพื้นเมือง  ผวจ. มอบ

 เด็ก เสริมสรางสุขภาพและกําลังใจผูพิการ 081-5950996 ราชนครินทร อ.แมริม

 ประจําป พ.ศ. 2561 (รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

 (นพ.สมัย ศิริทองถาวร) เปนประธาน)

09.00 น.  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และคณะวิทยาลัย น.อ.ณัฐวินัย 

061-4495419 รร.เชียงใหมออคิด ชุดสุภาพ 
 การทัพอากาศ รับฟงบรรยายสรุป น.อ.เอก 

085-8134645

09.00 น.  ประชุมแถลงแผนรณรงคปองกันและแกไข คุณวิมลชญาณ หองประชุมระวังเมือง  ผวจ. มอบ

 ปญหาไฟปาและหมอกควัน ประจําปงบประมาณ 059-4249553 กองพลทหารราบที่ 7 อ.แมริม

 2562 (แมทัพนอยที่ 3 เปนประธาน)

09.00 น.  ประธานกลาวเปดอบรมโครงการสรางจิตสํานึก ร.ต.อ.คทาวุธ ร.ร.สันกําแพงวิทยาคม ชุดสุภาพ  มอบ

 ตอสถาบันพระมหากษัตริย ปงบประมาณ 2562 086-5141773 ปลัดจังหวัด

09.30 น.  ประชุมติดตามผลความคืบหนาเรื่องรองเรียนฯ คุณศิริพร 053-112704 หองประชุม 3 ชั้น 3  ผวจ. มอบ

09.30 น.  ตรวจโรงมหรสพเพื่อประกอบการพิจารณา คุณธนเมศ  มอบ

 ตอใบอนุญาตประจําป 2562 จํานวน 7 โรง 062-9825918 โยธาธิการฯ จว.

13.00 น.  รวมตรวจเยี่ยมติดตามผลการดําเนินงาน คุณธิดารัตน โครงการฟารมตัวอยางฯ เครื่องแบบฯ  ผวจ. มอบ

 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (นําโดย 095-4515998 อ.สะเมิง สีกากี แขนยาว

 พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ)

วาระผูบริหาร

วันพฤหัสบดีที่     20    ธันวาคม   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันพฤหัสบดีที่     20    ธันวาคม   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

10.00 น.  ประธานพิธีปดและมอบหนังสือสําคัญแกผูผาน คุณนรินทรชัย รร.บีพี เชียงใหม ซิตี้ โฮเทล ชุดสุภาพ

 การฝกอบรมวิทยากรเผยแพรภาษาไทยฯ 063-9018304 อ.เมืองฯ

 ประจําป 2562

13.00 น.  รวมตรวจเยี่ยมติดตามผลการดําเนินงาน คุณธิดารัตน โครงการสถานีพัฒนาการ เครื่องแบบฯ  ผวจ. มอบ

 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (นําโดย 095-4515998 เกษตร อ.แมแจม สีกากี แขนยาว

 พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ)

13.00 น.  ประชุมคณะทํางานคัดเลือกโครงการตาม คุณนัทธมน หองวีระวรรณ  มอบ

 แนวทางประชารัฐ ตัวอยางกองทุนหมูบาน 081-4829388 รร.เชียงใหมภูคํา พัฒนาการ จว.

 และชุมชนเมือง

13.30 น.  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รับฟงบรรยายสรุป พ.อ.สโมสร 062-8353648 กองพลทหารราบที่ 7 อ.แมริม เครื่องแบบฯ 
พ.อ.หญิง กอบชื่น 089-1131108 สีกากี แขนยาว

13.30 น.  ประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จว.ชม. คุณเทียมตา หองประชุม  ผวจ. มอบ

053-112444 สนง.ที่ดิน จว.ชม.

13.30 น.  ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมรณรงคซักซอม คุณวิมลชญาณ หองประชุมศูนยฝกนักศึกษา  ผวจ. มอบ

 ดับไฟปา ประจําปงบประมาณ 2562 059-4249553 วิชาการทหาร มทบ. 33

 (แมทัพนอยที่ 3 เปนประธาน) อ.เมืองฯ

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะทํางานการขอถือ หองประชุมที่ทําการปกครอง ปลัดจังหวัด

 สัญชาติตามสามีและขอแปลงสัญชาติไทย จว.ชม.



หนาที่ 3 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันพฤหัสบดีที่     20    ธันวาคม   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

14.00 น.  ประธานการประชุมเตรียมความพรอมในการ หองประชุม 
 รักษาความปลอดภัย อํานวยความสะดวก และ สนง.โครงการหลวงหนองหอย

 ลดอุบัติเหตุ ชวงเทศกาลวันขึ้นปใหม 2562 ต.แมแรม อ.แมริม

14.30 น.  ประธานการประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการ คุณพงษศักดิ์ หองประชุม 3 ชั้น 3

 พัฒนา จว.ชม. (Chiangmai Forum) ครั้งที่ 6/2561 089-5552461


	วันพฤหัสบดี

