
หนาที่ 1 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

08.30 น.  รวมเปนเกียรติในพิธีปจฉิมนิเทศ นักเรียน คุณศศิธร หอประชุมอาคารจริยธรรม ชุดสุภาพ  มอบ

 ระดับชั้น ป. 6 ม. 3 และ ม. 6 ปการศึกษา 2561 063-3568328 ร.ร.ฉือจี้เชียงใหม ศึกษาธิการ จว.

09.00 น.  ประธานพิธีเปดโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ คุณทวี หองทองกวาว 2 ชั้น 2 
 กม.ค้ําประกัน จํานอง พ.ร.บ.หลักประกันทาง 086-9233329 รร.กรีน นิมมาน

 ธุรกิจ และ พ.ร.บ.ลมละลาย (ฉบับที่ 9) ถ.นิมมานเหมินท

 พ.ศ. 2559 (การฟนฟูกิจการของลูกหนี้)

09.00 น.  ประธานเปดงานบานการศึกษากาวิละอนุกูล คุณมาลินี สนาม ร.ร.กาวิละอนุกูล ชุดพื้นเมือง  ผวจ. มอบ

 ครั้งที่ 19 086-1979236

09.00 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ สนง.ทสจ.ชม. หองประชุม 1 ชั้น 2  ผวจ. มอบ

 และคณะทํางานโครงการชุมชนปกาเกอะญอ 053-112725-6

 จัดการทรัพยากรธรรมชาติปาไมฯ ครั้งที่ 1/2562

09.00 น.  รวมงานประชุมทางวิชาการ เรื่อง "เสวนา คุณสายฝน หอง Eternity รร.พูลแมน  มอบ

 สถานภาพเทคโนโลยีและแนวทางการแกไข 094-4961939 คิง เพาเวอร กรุงเทพฯ ผอ.ทสจ.

 ปญหาฝุนและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย"

09.00 น.  รวมสํารวจพื้นที่/ประชุมเตรียมการรับเสด็จ คุณธีรวุฒิ วัดจันทร อ.กัลยาณิวัฒนา  มอบ

 พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ 081-0206266 นอ.กัลยาณิวัฒนา

วาระผูบริหาร

วันศุกรที่    22   กุมภาพันธ   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันศุกรที่    22   กุมภาพันธ   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

10.00 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา หองประชุม อบจ.ชม. ชั้น 4  ผวจ. มอบ

 อุทธรณและรองทุกข อบจ.ชม. ครั้งที่ 1/2562

10.00 น.  ประธานพิธีลงนาม MOU วาดวยการประสาน คุณพิมพบุญ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม  ผวจ. มอบ

 ความรวมมือในการเตรียมความพรอมกอน 081-8716699

 ปลอยและการสงเคราะหผูตองหาหลังพนโทษ

 และเปดศูนยฝกทักษะการนวดไทย Give and

 Gain in wall

10.00 น.  ประธานการประชุมทบทวนและจัดทําแผน หน.ปรีชา หองพลอยชมพู  ผวจ. มอบ

 ยุทธศาสตรดานแรงงาน จว.ชม. พ.ศ. 2562- 089-5376517 รร.กรีนเลค รีสอรท เชียงใหม

 2564

10.00 น.  รวมงาน "สรางฝายชะลอน้ํา-ปลูกปาตนน้ํา คุณภูสวัสดิ์ บานแมเอาะ ม. 10 เครื่องแบบฯ  มอบ

 แมแจม ถวายเปนพระราชกุศล" 081-7842076 ต.แมนาจร อ.แมแจม สีกากี แขนยาว นอ.แมแจม

13.00 น.  ประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ คุณอาภรณ หองประชุมที่ทําการปกครอง  ผวจ. มอบ

 เห็นสมควรเขารับการพิจารณาเปนปูชนียบุคคล 053-112595-6 จว.ชม.

 ดานภาษาไทยฯ

13.00 น.  ประธานพิธีปดการศึกษาอบรมหลักสูตรกํานัน คุณกาญจนา วิทยาลัยการปกครองฯ เครื่องแบบฯ  ผวจ. มอบ

 ผูใหญบาน รุนที่ 74/2562 097-9241941 อ.ดอยสะเก็ด สีกากี แขนยาว



หนาที่ 3 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันศุกรที่    22   กุมภาพันธ   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

13.00 น.  รับคณะ ผอ.ศูนยอํานวยการใหญ จิตอาสา ประตูน้ําทาแพและสะพาน ปลัดจังหวัด

 พระราชทาน ในการตรวจเยี่ยมการแกไขปญหา วงแหวนรอบ 2

 คลองแมขา

14.00 น.  ประธานการประชุมเรงรัดการดําเนินโครงการ หองประชุม 4 ชั้น 4 
 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ

 พ.ศ. 2562 (งบพัฒนาจังหวัด)

16.00 น.  ผอ.กองเผยแพรและประชาสัมพันธ กระทรวง คุณแดง หองรับรอง ผวจ.ชม.

 คมนาคม เขาพบเพื่อนําเสนอรูปแบบและรับฟง 064-9585536

 ขอเสนอแนะฯ การจัดนิทรรศการและการ

 เสวนาฯ

19.00 น.  รวมงานเลี้ยงรับรองคณะผูแทนลาว เมียนมา ป.พัฒนา หองอิมพีเรียล ฮอลล 1 ชั้น 2 
 และไทย (พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง เปนประธาน) 081-8296856 รร.อิมพีเรียล แมปง


	วันศุกร์

