
หนาที่ 1 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

 - ศึกษาดูงานและสานความสัมพันธกับรัฐบาล คุณจันทิมา มณฑลยูนนานและเมืองเฉินตู  ผวจ. มอบ

 ทองถิ่นของ สปช.จีน 081-9929908 สปช.จีน

 - ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคในที่ดินจัดสรร อ.เมืองฯ และสันทราย ปลัดจังหวัด

 จํานวน 6 แหง

07.30 น.  ประธานกิจกรรม "สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน" คุณกรองแกว บริเวณดานหนาสวนจัดแสดง ชุดสุภาพ

 ครั้งที่ 2/2562 081-7169130 ฮิปโปโปเตมัส ภายใน

สวนสัตวเชียงใหม

08.30 น.  ประธานพิธีเปดการประชุมโครงการติดตามผล คุณกวีวัฒน หองปารีส รร.เมอรเคียว ชุดสุภาพ 
 การบริหารขอมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน 084-0430230 เชียงใหม

 อยางยั่งยืน ครั้งที่ 4 (MIS FOR SUSTAINABLE

 ROAD SAFETY)

08.30 น.  รวมงานรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็ก สตรี คุณนิสา ตึกสันติไมตรี  มอบ

 บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคม 086-1920415 ทําเนียบรัฐบาล พมจ.

 ทุกรูปแบบ (นรม. ประธาน)

09.00 น.  ประธานพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของ สนง.วธ.จว. พระสถูปพระเจาอินทวิชยานนท ชุดพื้นเมือง 
 พระเจาอินทวิชยานนท 053-341199 ยอดดอยอินทนนท อ.จอมทอง

วาระผูบริหาร

วันศุกรที่    23   พฤศจิกายน   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันศุกรที่    23   พฤศจิกายน   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.00 น.  อบรมหลักสูตร "ผูนําดานดิจิทัลภาครัฐ มท. (สดร.) รร.มิราเคิล แกรนด  มอบ

 (Digital Leadership for Executive Level) 50567 คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ หน.สนจ.

09.30 น.  รวมประชุมผานวีดิทัศนทางไกล ชี้แจงแนวทาง คุณจอย OSM หองศูนยปฏิบัติการจังหวัด

 การกําหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณกลุม 053-112982 ตอ 1

 จังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

10.00 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงาน คุณกมล หองประชุม 5 ชั้น 5  ผวจ. มอบ

 เทศบาล จว.ชม. (ก.ท.จ.) ประจําเดือน พ.ย. 61 094-7061167

10.00 น.  ประธานพิธีปดการอบรมหลักสูตรกํานัน คุณกาญจนา อาคารหอพัก 700 ป

 ผูใหญบาน รุนที่ 45/2562 097-9241941 สนามกีฬาฯ 700 ป

10.30 น.  ประธานพิธีเปดโครงการความรวมมือเกษตร คุณวรรณพร สถานที่กอสรางโครงการฯ  ผวจ. มอบ

 ไทย-จีน 099-2695533 บานเกษตรใหม ม. 10

ต.หนองหาร อ.สันทราย

13.00 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริม คุณนวรินทร หองประชุม 1 ชั้น 2 
 และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จว.ชม. 081-9989490

 ครั้งที่ 6/2561

13.30 น.  ประธานการประชุม หน.สวนราชการ ในการ คุณตุกตา หองประชุม 3 ชั้น 3 
 เตรียมการรับเสด็จทูลกระหมอมหญิง- 091-8582381

 อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี



หนาที่ 3 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันศุกรที่    23   พฤศจิกายน   2561

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการใหความ - คุณสุธีรา หองประชุม 4 ชั้น 4 ปลัดจังหวัด

 ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ จว.ชม. (ก.ช.ภ.จ. 088-2678092

 เชียงใหม) ครั้งที่ 10/2561

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานสวน คุณรัชนี หองประชุม 5 ชั้น 5 เลือกประธาน

 ตําบล จว.ชม. ประจําเดือน พ.ย. 61 094-6301123 ในที่ประชุม

19.00 น.  มอบเกียรติบัตรและรางวัลการประกวด คุณอารีรัตน ปะรําพิธีหนา สนง.เทศบาล- ชุดพื้นเมือง   
 งานประเพณีเดือนยี่เปง และชมการประกวด 081-9536348 นครเชียงใหม

 ขบวนแหกระทงใหญ

20.00 น.  ประธานพิธีเปดงานประเพณีลอยกระทงตําบล ลานกาดทาน้ํา ต.สันผีเสื้อ ปลัดจังหวัด

 สันผีเสื้อ


	วันศุกร์

