
หนาที่ 1 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

08.00 น.  วิทยากรบรรยาย "การบริหารจัดการชวยเหลือ หอประชุม 100 ป สมเด็จยา  ผวจ. มอบ

 ทีมหมูปา อะคาเดมี่ ถ้ําหลวงขุนน้ํานางนอน กรุงเทพฯ

 จ.เชียงราย

09.00 น.  ออกรายการเชานี้ที่เมืองเหนือ การจัดงาน คุณศิริวรรณ สถานีวิทยุโทรทัศนแหง ชุดพื้นเมือง 
 Lanna Expo 2019 081-0259751 ประเทศไทย จว.ชม. โทนสีเหลือง

09.00 น.  ประธานการประชุมคณะทํางานบริหารการ คุณเอกฉัตร หองประชุม 1 ชั้น 2  ผวจ. มอบ

 จัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับ 094-7479191

 จังหวัดฯ ประจําป 2562 ครั้งที่ 1/2562

09.30 น.  ประธานและรวมประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1 คุณนอง หองประชุม 5 ชั้น 5  มอบ

 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของ 081-9370248 ผอ.สนง.ชลประทานที่ 1

 เขื่อนแมงัดสมบูรณชล จ.ชม.

09.30 น.  ประธานเปดการประชุมรับฟงความคิดเห็น คุณออม รร.ไอบิส สไตล เชียงใหม  มอบ

 โครงการจัดทําแผนแมบทพัฒนาโครงขาย 094-7071797 ผอ.สนง.ทางหลวงชนบทที่ 10

 ทางหลวงชนบทฯ ครั้งที่ 2 (ปจฉิมนิเทศ) 

10.00 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงาน คุณกมล หองประชุม 4 ชั้น 4  ผวจ. มอบ

 เทศบาล จว.ชม. ประจําเดือน มิ.ย. 62 094-7061167

 ครั้งที่ 6/2562

วาระผูบริหาร

วันจันทรที่    24    มิถุนายน   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันจันทรที่    24    มิถุนายน   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

10.00 น.  รวมประชุมคณะทํางานของศูนยอํานวยการ พ.ท.ทรงสิทธิ์ หองประชุม 101 สโมสร เครื่องแบบฯ  ผวจ. มอบ/

 จิตอาสาภาค 3 086-7823195 บันเทิงทัพ คายสมเด็จ- สีกากี แขนยาว ปลัดจังหวัด,

พระนเรศวรฯ จ.พิษณุโลก ปองกัน จว.

10.45 น.  รวมสํารวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จ คุณธีรวุฒิ บานหวยสาน อ.แมอาย เครื่องแบบฯ สีกากี  มอบ

 สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภาฯ 081-0206266 แขนยาว สวมหมวก หน.สนจ.

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะทํางานจัดทํา (ราง) คุณภฤศ หองศูนยปฏิบัติการจังหวัด 
 แผนยุทธศาสตร Smart City จังหวัดเชียงใหม 081-6039300

 ครั้งที่ 2/2562

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานสวน คุณรัชนี หองประชุม 5 ชั้น 5  ผวจ. มอบ

 ตําบล จว.ชม.ประจําเดือน มิ.ย. 62 094-6301123

 ครั้งที่ 6/2562

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการ คุณพึงพิศ หองประชุม สนง.โยธาธิการ  เลือกประธาน

 จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ อ.แมริม 053-112733 ตอ 19 และผังเมือง จว.ชม. ในที่ประชุม

13.30 น.  รวมโครงการจิตอาสา "เราทําความ ดี ดวย ป.พล สมาคมฌานปกิจสงเคราะห ชุดจิตอาสา

 หัวใจ" กิจกรรม "บริจาคโลหิต" 063-9032839 ผูสูงอายุนครพิงคเชียงใหม

ต.ดอนแกว อ.แมริม

14.00 น.  คณะกองประกวด MISS TEEN MODEL คุณณัชชา หองรับรอง ผวจ.ชม.

 THAILAND (Pretty Kid's Studio) เขาพบเพื่อ 086-9249995

 แนะนําตัวและทําขาวสื่อตาง ๆ



หนาที่ 3 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันจันทรที่    24    มิถุนายน   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

15.00 น.  ประธานการแถลงขาวการจัดงาน Lanna Expo คุณศิริวรรณ รร.แชงกรี-ลา เชียงใหม ชุดพื้นเมือง 
081-0259751 โทนสีเหลือง

18.00 น.  กลาวตอนรับผูเขารวมกิจกรรมและบรรยาย คุณวสันต หองดารา รร. WE BRIZA

 พิเศษเรื่อง "เชียงใหมเมืองทองเที่ยวระดับโลก" 099-2960999 ถ.วังสิงหคํา ต.ชางมอย


	วันจันทร์

