
หนาที่ 1 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

09.00 น.  รวมประชุมเตรียมความพรอมในการสนับสนุน คุณกาญจนา หองประชุมแกรนดไดมอนด  ปลัดจังหวัด

 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการ 097-9241941 บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม

 ทั่วไป พ.ศ. 2562 เมืองทองธานี จว.นนทบุรี

09.00 น.  รวมเปนเกียรติในพิธีเปดการอบรมเจาพนักงาน คุณพัชรินทร หองสวรรคโลก รร.คุมภูคํา เครื่องแบบฯ  ผวจ. มอบ

 ป.ป.ส. (รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เปนประธาน) 082-1502370 สีกากี แขนยาว

09.00 น.  วิทยากรบรรยายพิเศษ ใหกับผูเขาอบรม วิทยาลัยการปกครองฯ หน.สนจ.

 หลักสูตรกํานัน ผูใหญบาน รุนที่ 74/2562 อ.ดอยสะเก็ด

09.00 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดตอ คุณปน หองประชุมมวนอกมวนใจ

 จว.ชม. ครั้งที่ 1/2562 094-6354531 สนง.สาธารณสุข จว.ชม.

09.30 น.  กลาวเปดการอบรมเรื่อง "โครงการเผยแพร คุณนพดล 

063-9018404 หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชุดสุภาพ  ผวจ. มอบ

 ความรูกฎหมายและแนวทางปองกันธุรกิจการ ดร.สุพัตรา 

081-8089737 80 พรรษา

 เงินนอกระบบ"

09.30 น.  รวมประชุมติดตามการแกไขปญหากรณีการให คุณวรวิทย วัดลามชาง ถ.มูลเมือง

 เชาที่ดินหรือใหใชที่ดินวัดราง จว.ชม. 080-1338826 ต.ศรีภูมิ อ.เมืองฯ

10.00 น.  ประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงค - คุณพัฒนา เฮือนวารีกุญชร  ผวจ. มอบ

 นคร ครั้งที่ 2/2562 064-1915414 สนง.เชียงใหมไนทซาฟารี

วาระผูบริหาร

วันพฤหัสบดีที่     21    กุมภาพันธ   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันพฤหัสบดีที่     21    กุมภาพันธ   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

13.20 น.  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลิทัวเนีย ประจํา คุณจันทิมา หองรับรอง ผวจ.ชม.  ผวจ. มอบ

 ประเทศไทย เขาเยี่ยมคารวะและหารือเรื่อง 081-9389908

 การสถาปนาบานพี่เมืองนอง

13.30 น.  ประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชน หองประชุม 4 ชั้น 4 
 ใน จว.ชม. ในกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย

 ประจําป 2562

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา หองประชุม สนง.สงเสริมการ 
 อุทธรณและรองทุกข ก.ท.จ.ชม. ครั้งที่ 1/2562 ปกครองทองถิ่น จว.ชม. ชั้น 5

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบ คุณชนินาถ หองประชุม 1 ชั้น 2  หน.สนจ.

 การจราจรทางบก จว.ชม. (อจร.) ครั้งที่ 1/2562 081-9382648

13.30 น.  รวมประชุมคณะกรรมการลุมน้ํากกและโขง คุณพงษศักดิ์ หองประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2  มอบ

 (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 1/2562 089-5552461 ศาลากลาง จว.เชียงราย ผอ.สนง.ชลประทานที่ 1

14.00 น.  ประชุมคณะทํางานพิจารณากลั่นกรอง กรณี พี่ตุก หองประชุม สนง.สงเสริมการ  มอบ

 อปท.ขอทําความตกลงไมปฏิบัติตามระเบียบ 063-9018538 ปกครองทองถิ่น จว.ชม. ทองถิ่น จว.

 มท.ฯ

15.00 น.  รวมมอบบัตรเจาพนักงาน ป.ป.ส. ใหกับผูเขา คุณพัชรินทร หองสวรรคโลก รร.คุมภูคํา เครื่องแบบฯ  ผวจ. มอบ

 รวมอบรมหลักสูตรเจาพนักงาน ป.ป.ส. 082-1502370 สีกากี แขนยาว



หนาที่ 3 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันพฤหัสบดีที่     21    กุมภาพันธ   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

15.30 น.  รวมตอนรับ พล.ต.ออง ตู รมช.มท. เมียนมา คุณทัศนัย หองรับรองพิเศษ  ผวจ. มอบ

 และคณะผูแทนเมียนมา (เที่ยวบินที่ PG 724) 085-7115980 ทาอากาศยานเชียงใหม

16.55 น.  รวมตอนรับ พล.ต.สมหวัง ทํามะสิต คุณทัศนัย หองรับรองพิเศษ  ผวจ. มอบ

 รอง รมต.กระทรวงปองกันความสงบ สปป.ลาว 085-7115980 ทาอากาศยานเชียงใหม

 (เที่ยวบินที่ WE 573)


	วันพฤหัสบดี

