
หนาที่ 1 จาก 4

หน.

วิรุฬ มนัส คมสัน สวนฯ

 - เขารวมโครงการเสริมสมรรถนะในการ หองราชา 1 ชั้น 11 หน.สนจ.

 ขับเคลื่อนงานของหัวหนาสํานักงานจังหวัด รร.ปรินสพาเลซ มหานาค

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรุงเทพฯ

07.30 น.  รวมกิจกรรม "สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน" พ.ต.ท.ธวัฒน หองราชพฤกษ ชั้น 2 ชุดสุภาพ    
 ครั้งที่ 9/2562 089-5570068 รร.เชียงใหมฮิลล

08.20 น.  รับ พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ องคมนตรี คุณพงษศักดิ์ ทาอากาศยานเชียงใหม เครื่องแบบฯ สีกากี 
089-5552461 (FD 3445) แขนยาว สวมหมวก

08.30 น.  รวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแมขา พ.อ.พิศิษฐ ลานกิจกรรมโครงการเลอตะวัน ปลัดจังหวัด

 เฉลิมพระเกียรติฯ (มทบ. 33) 081-4944060 ต.ชางคลาน อ.เมืองฯ

09.00 น.  กลาวตอนรับพิธีเปดการประชุมวิชาการนานาชาติ คุณสุคนธ 

081-5686931 หองราชพฤกษ 1 ศูนยประชุม ชุดสูทสากล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 ฯ คุณอุบลรัตนฯ 

081-1426546 และแสดงสินคานานาชาติฯ

 และการประชุมฯ ครั้งที่ 10

09.00 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ คุณทศพล หองประชุม ชั้น 3  ผวจ. มอบ

 จังหวัดเชียงใหม (กศจ.) ครั้งที่ 7/2562 082-8933546 สนง.ศึกษาธิการ จว.ชม.

09.00 น.  ประธานเปดการอบรมโครงการ รด . จิตอาสา ป.สุเมธ หองประชุมหนวยฝก ศูนยการฝก ชุดสุภาพ  มอบ

 ปองกันปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 063-9018372 นศ.วิชาทหาร มทบ.33 ปลัดจังหวัด

วาระผูบริหาร

วันพุธที่    24    กรกฎาคม   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 4

หน.

วิรุฬ มนัส คมสัน สวนฯ

วันพุธที่    24    กรกฎาคม   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.00 น.  รวมเปนเกียรติในพิธีเปดการประชุมวิชาการ คุณกระแต ศูนยประชุมนานาชาติเอ็มเพรส ชุดสุภาพ  มอบ

 สุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจําป 2562 083-6254444 รร.ดิเอ็มเพรส นพ.สสจ.

09.00 น.  ประธานพิธีเปดโครงการจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่ คุณรสสุคนธ หอประชุมอําเภอฝาง เครื่องแบบ  มอบ

 และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ 087-9519829 ปกติขาว นอ.ฝาง

09.00 น.  ประธานพิธีเปดกิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ จาจังหวัด ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เครื่องแบบฯ

 เนื่องในวโรกาสอันสําคัญของพระบาทสมเด็จ- วิทยาเขตเชียงใหม บานโปงกุม สีกากี แขนยาว

 พระเจาอยูหัว และพระบรมวงศานุวงศ ในพื้นที่ ม.4 ต.ปาเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด

 จังหวัดเชียงใหม ระดับอําเภอ

09.30 น.  กลาวตอนรับในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ คุณทิฆัมพร 02-2982314 หองรอยัล ออคิด บอลรูม  ผวจ. มอบ

 สรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review : คุณสายฝน 094-4961939 รร.เชียงใหมออคิด

 AAR) การปองกันและแกไขปญหาหมอกควัน

 ภาคเหนือ ป 2562 และรวมประชุม

10.00 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา คุณอภิพันธ หองประชุม สนง.สงเสริมการ  ผวจ. มอบ

 อุทธรณฯ ก.อบต.จ.เชียงใหม ปกครองทองถิ่น จว.ชม.

10.00 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการ ขรก .อบจ. คุณแดง หองประชุม อบจ. ชั้น 4  ผวจ. มอบ

 จังหวัดเชียงใหม (ก.จ.จ.เชียงใหม) ครั้งที่ 7/2562 087-7887170

10.00 น.  ประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกหมูบาน หองประชุมที่ทําการปกครอง ปลัดจังหวัด

 ตนแบบ อสปช. จว.ชม.



หนาที่ 3 จาก 4

หน.

วิรุฬ มนัส คมสัน สวนฯ

วันพุธที่    24    กรกฎาคม   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

10.00 น.  เขารวมประชุมหารือขอเท็จจริงประเด็นปญหา พาณิชย จ.ชม. หองประชุม

 การปดถนนคนเดิน จังหวัดเชียงใหม 053-112659 สนง.พาณิชย จว.ชม.

10.30 น.  ประธานในพิธีปดการจัดกิจกรรมกีฬาปรับชีวิต คุณจักรพงษ ศูนยฝกและอบรมเด็กและ  ผวจ. มอบ

 สูสังคมอนาคต ประจําป 2562 088-2246098 เยาวชน เขต 7 อ.แมริม

11.00 น.  รวมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ และตรวจเยี่ยม คุณพงษศักดิ์ 089-5552461 ศูนยพัฒนาโครงการหลวง เครื่องแบบฯ สีกากี 
 พื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย คุณนัฐกานต 097-9180015 หนองหอย ต.แมแรม อ.แมริม แขนยาว สวมหมวก

13.00 น.  ประธานเปดการฝกอบรมโครงการพัฒนาและ ป.พล กองรอย อส.จ.ชม.ที่ 1 ชุดสุภาพ  ผวจ. มอบ/

 ขยายเครือขายประชาชนดานการขาว ประจําป 063-9032839 ปลัดจังหวัด

 งบประมาณ พ.ศ. 2562

13.00 น.  ประธานเปดการสัมมนาแนวทางการปฏิบัติตาม หน.วิรัช หองแกรนดวิว 3 ศูนยประชุม 
 มาตรา 44 ของคําสั่ง คสช. ที่ 6/2562 นานาชาติ รร.เชียงใหมแกรนดวิว

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ ผช.ปชส.จ.ชม. หองประชุม 5 ชั้น 5  ผวจ. มอบ

 ประชาสัมพันธแหงชาติระดับจังหวัด (จว.ชม.) 062-5944621

 ครั้งที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

13.30 น.  กลาวตอนรับผูเขารวมงานกิจกรรมจิตอาสา คุณกุลวัฒน บริเวณลานหนาศูนยบริการ ชุดจิตอาสา

 พระราชทานตามแนวพระราชดําริ "เราทําความดี 098-7592556 นักทองเที่ยว อุทยานแหงชาติ- พระราชทาน

 ดวยหัวใจ" โครงการตนไมประจําปของชาติ แมวาง อ.ดอยหลอ 904 วปร.

 พ.ศ. 2562 อุทยานแหงชาติแมวาง



หนาที่ 4 จาก 4

หน.

วิรุฬ มนัส คมสัน สวนฯ

วันพุธที่    24    กรกฎาคม   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

14.30 น.  ประธานการประชุมติดตามการเตรียมการจัดพิธี คุณธีระพงษ หองประชุม 1 ชั้น 2  ผวจ. มอบ

 เปดโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" 085-8906907

15.30 น.  ประชุมติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณ คุณพงษศักดิ์ หองศูนยปฏิบัติการจังหวัด  ผวจ. มอบ

 รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 089-5552461

15.30 น.  สง พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ องคมนตรี คุณพงษศักดิ์ ทาอากาศยานเชียงใหม 
089-5552461 (FD 3440)

18.30 น.  รวมงานเลี้ยงแนะนํากงสุลใหญญี่ปุน ณ นคร- คุณจันทิมา หองลานนาบอลรูม 2-3 ชุดสากลนิยม    นายกเหลากาชาด จว./

 เชียงใหม (นายฮิโรชิ มัทสึโมะตะ) 081-9929908 รร.แชง-กรีลา เชียงใหม เนคไทสีเหลือง ปลัดจังหวัด


	วันพุธ

