
หนาที่ 1 จาก 3

หน.

วิรุฬ มนัส คมสัน สวนฯ

09.00 น.  ประธานเปดงานกิจกรรม "สถานีประชาชน คุณศุภชัย ม.ฟารอีสเทิรน เชียงใหม  ผวจ. มอบ

 สัญจร" ของสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส 081-9520149

09.00 น.  ประธานการประชุมเพื่อรับฟงขอคิดเห็นประชาชน คุณชิดชัย หอประชุมทเทศบาลตําบล  มอบ

 เกี่ยวกับการวางและจัดทําผังเมืองรวม จว .ชม. 081-8888817 อําเภอฝาง โยธาธิการและผังเมือง จว.

09.00 น.  ประธานการประชุมเพื่อรับฟงขอคิดเห็นประชาชน คุณชิดชัย หอประชุมที่วาการ  มอบ

 เกี่ยวกับการวางและจัดทําผังเมืองรวม จว .ชม. 081-8888817 อําเภอฮอด โยธาธิการและผังเมือง จว.

09.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการรับรอง คุณสุภารัตน หองประชุม ชั้น 2  ผวจ. มอบ

 มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน จว.ชม. 089-5536923 สนง.อุตสาหกรรม จว.ชม.

09.30 น.  ประธานพิธีเปดการนําเสนอผลการศึกษาโครงการ คุณปาลีรัตน หองทิพยพิมาน ชุดผาไทย  ผวจ. มอบ

 วิจัย เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ 097-2398837 รร.เชียงใหมแกรนดวิว 

 ทรัพยากรน้ําของเครือขายชุมชนดวยกระบวนการ

 เรียนรูแบบมีสวนรวมในพื้นที่ลุมน้ําปงตอนบน

10.00 น.  ประธานการดําเนินโครงการ "ผวจ.ชม. พบปะ ป.เหมง ลานอเนกประสงควัดบานออบ ชุดสุภาพ  ปลัดจังหวัด,

 ประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562" 063-9018340 บานมอนเงาะ ม.5 ต.เมืองกาย หน.สนจ.

 ครั้งที่ 10/2562  อ.แมแตง

10.00 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกัน - คุณจุ หองประชุมศูนยฟนฟูสมรรถ-  ผวจ. มอบ

 สังคม จว.ชม. ครั้งที่ 7/2562 063-3136534 ภาพคนงานภาค 3 อ.แมริม

วาระผูบริหาร

วันศุกรที่    23    สิงหาคม   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 3

หน.

วิรุฬ มนัส คมสัน สวนฯ

วันศุกรที่    23    สิงหาคม   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

10.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแกไข คุณอาราดา หองประชุม  ผวจ. มอบ

 ปญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการ - 089-2651861 สนง.พาณิชย จว.ชม.

 เกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2562

11.00 น.  ประธานกลาวเปดงาน "บาน ธอส. เอ็กซโป ผจก.ธอส.ชม. 

089-2023870 ชั้น 1 ศูนยการคาเซ็นทรัล- ชุดสากลนิยม  ผวจ. มอบ

 @ เชียงใหม" คุณอุดม 

098-0088845 เฟสติวัล เชียงใหม

13.00 น.  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลสําเร็จของการขับเคลื่อน คุณมล บานออบ ม. 3 ต.เมืองกาย 
 การพัฒนาหมูบานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 063-5429169 อ.แมแตง

 พอเพียง จ.เชียงใหม (เชียงใหม 100%)

13.00 น.  รวมสนทนาประเด็นปญหาการแยงน้ําระหวาง คุณวสันต ม.ฟารอีสเทิรน เชียงใหม  มอบ

 ชาวนาและชาวสวนสมใน อ.แมอาย จ.เชียงใหม 089-6367401 อ.หางดง นอ.แมอาย และ

 และสนทนาสดในรายการ เวลา 14.05 น. ผอ.สน.บริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน คุณพรทิพย หองประชุม 4 ชั้น 4  ผวจ. มอบ

 จังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 3/2562 087-3352898

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการ ขรก .อบจ.ชม. คุณรัชนี หองประชุม อบจ.ชม. ชั้น 4  ผวจ. มอบ

 ครั้งที่ 8/2562 094-6301123

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะทํางานระดับจังหวัด ป.มินท หองประชุมที่ทําการปกครอง ปลัดจังหวัด

 ในการพิจารณาใหหญิงตางดาวถือสัญชาติไทยฯ จว.ชม.



หนาที่ 3 จาก 3

หน.

วิรุฬ มนัส คมสัน สวนฯ

วันศุกรที่    23    สิงหาคม   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

14.00 น.  ประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพรอมการ ผช.ปุม หองประชุม 1 ชั้น 2 
 จัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ เดิน วิ่ง การกุศล 092-4191566

 ครั้งที่ 3

14.00 น.  วิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาฯ เขาสัมภาษณ คุณภัครพิมพ หองรับรอง ผวจ.ชม.

084-6704507

15.00 น.  ประธานพิธีเปดงาน New North Expo 2019 คุณธีรพงษ เชียงใหมฮอลล ศูนยการคา ชุดพื้นเมือง  หน.สนจ.

 Food & Lifestyle และประธานพิธีเปดแสดง 085-8906907 เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม โทนสีฟา

 นิทรรศการผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่อง แอรพอรต

 มาจากพระราชดําริฯ

15.00 น.  ประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองการขอ คุณทัศนัย หองประชุมที่ทําการปกครอง  ผวจ. มอบ/

 อนุญาตซื้อ มี ใช และขนยายวัตถุระเบิด 085-7115980 จว.ชม. ปลัดจังหวัด


	วันศุกร์

