
หนาที่ 1 จาก 5

หน.

วิรุฬ มนัส คมสัน สวนฯ

07.00 น.  ประธานพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ 108 รูป คุณอําไพ บริเวณลานจามจุรี ชุดสากลนิยม 
 ในพิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย สมเด็จ- 081-8814837 หนาอาคารเรียนรวม

 พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราช- คณะแพทยศาสตร มช.

 ชนกในรัชกาลที่ 9 เนื่องใน "วันมหิดล" ประจําป

 2562

07.45 น.  ประธานพิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย สมเด็จ- คุณอําไพ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย 
 พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม- 081-8814837 คณะแพทยศาสตร มช.

 ราชชนก ในรัชกาลที่ 9

08.00 น.  รวมการประชุมเชิงปฏิบัติการและสรางเครือขาย คุณประไพพักตร บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร ชุดสุภาพ

 ไมซซิตี้ 2019 และเขารวมงาน IT&CM Asia and 02-6946000 ตอ 2034 เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ

 CTW Asia Pacific 2019

08.30 น.  ตรวจสอบการจัดทําระบบสาธารณูปโภคในที่ดิน อ.ดอยสะเก็ด/สันทราย ปลัดจังหวัด

 จัดสรร (จํานวน 7 แหง

09.00 น.  ประธานพิธีเปดการประชุมสัมมนาเสริมสราง คุณสุธิมา รร.คุมภูคํา ชุดสุภาพ 
 คุณภาพชีวิตและยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครู 083-0651403

 และบุคลากรทางการศึกษา ประจําป 2562 

 (ผูเกษียณอายุราชการ)

วาระผูบริหาร

วันอังคารที่    24    กันยายน   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 5

หน.

วิรุฬ มนัส คมสัน สวนฯ

วันอังคารที่    24    กันยายน   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.00 น.  ประธานในพิธีปลอยขบวนรถยนตบรรทุกสิ่งของ หน.ธนา บ.นิ่มซี่เส็งขนสง 1988 จํากัด ชุดสุภาพ 
 รับบริจาคชวยเหลือผูประสบภัย จว.อุบลราชธานี 081-9218235 ถ.ซุปเปอรไฮเวย ชม. - ลป.

09.00 น.  กลาวตอนรับผูเขารวมงานสัมมนา The 5
th คุณจันทิมา รร.แชงกรี-ลา เชียงใหม ชุดสูทสากล  ผวจ. มอบ

 Regional Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN) 081-9929908

 Workshop for Europe-Asia-Pacific

09.00 น.  ประธานพิธีเปดโครงการพิธีบวชปาวัดพระธาตุ- คุณกิตติพงษ วัดพระธาตุดอยคํา ม. 3 ชุดสุภาพ  ผวจ. มอบ

 ดอยคํา เฉลิมพระเกียรติฯ ต.แมเหียะ

09.00 น.  เสวนาในงาน Chiang Mai Showcase 2019 คุณสุภาพร หองนิทรรศการ 3 ศูนยประชุม  ผวจ. มอบ

 ในหัวขอ "เชียงใหมไรฝุนควันหรือฝุนควัน กับ 089-9393848 และแสดงสินคานานาชาติฯ

 อนาคตเมืองเชียงใหม"

09.00 น.  ประธานการแถลงขาวและรวมพิธีลงนามบันทึก คุณปฐมชาติ หองศูนยปฏิบัติการจังหวัด ชุดพื้นเมือง

 ขอตกลงความรวมมือ (MOU) การพัฒนา 098-8269950

 เกษตรกรผูปลูกสตรอวเบอรรี่ภาคเหนือตอนบน 1 

 สู Smart Farmer "โครงการยกระดับการแขงขันฯ

 กลุมจังหวัดฯ" 

09.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน คุณพึงพิศ หองประชุม 5 ชั้น 5  ผวจ. มอบ

 เพื่อพัฒนาพื้นที่ จว.ชม. ครั้งที่ 2/2562 089-8544358



หนาที่ 3 จาก 5

หน.

วิรุฬ มนัส คมสัน สวนฯ

วันอังคารที่    24    กันยายน   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.30 น.  รวมประชุมหารือ ติดตาม ความกาวหนาการ พื้นที่ อ.เชียงดาว

 ศึกษาสภาพพื้นที่ ปญหาและอุปสรรค โครงการ

 จัดที่ดินทํากินใหชุมชนฯ

10.00 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการขาราชการ คุณรัชนี หองประชุม อบจ.ชม. ชั้น 4  ผวจ. มอบ

 อบจ. จังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 9/2562 094-6301123

10.00 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการ คุณแอร หองประชุม 1 ชั้น 2  ผวจ. มอบ

 บริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด และคณะ- 081-9607304

 อนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับ

 จังหวัด ครั้งที่ 9/2562

10.00 น.  ประธานการแถลงขาวสื่อมวลชนประจําสัปดาห คุณสุดาภรณ หองประชุม 4 ชั้น 4

098-8356098

10.30 น.  ประชุมกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติ คุณกุลสิริยา หองประชุมที่ทําการปกครอง 
 ราชการของ ขรก.พลเรือนสามัญสวนภูมิภาค 089-9556631 จว.ชม.

 จว.ชม.

11.00 น.  เสวนาในงาน Chiang Mai Showcase 2019 คุณสุภาพร หองนิทรรศการ 3 ศูนยประชุม  ผวจ. มอบ

 ในหัวขอ "เชียงใหมเมืองสุขภาพระดับโลก" 089-9393848 และแสดงสินคานานาชาติฯ

13.00 น.  รวมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพรอมการ คุณอานนท หองประชุม 3 ชั้น 3  มอบ

 เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 081-9537955 ปลัดจังหวัด

 ครั้งที่ 1/2562



หนาที่ 4 จาก 5

หน.

วิรุฬ มนัส คมสัน สวนฯ

วันอังคารที่    24    กันยายน   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการ หมอขาว หองประชุมกลาง  ผวจ. มอบ

 สงเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตน้ํานมดิบ 08-98521911 สนง.ปศุสัตว เขต 5

 และผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงลานนา(Lanna High

 Quality Milk) ครั้งที่ 2/2562

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการคุมครองเด็ก คุณเบญญทิพย หองประชุม 1 ชั้น 2  ผวจ. มอบ

 จังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 2/2562 098-7650255

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษและ คุณภควรรณ หองประชุม 4 ชั้น 4  ผวจ. มอบ

 พัฒนาเมืองเกาเชียงใหม ครั้งที่ 3/2562 083-6208739

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารขอมูล คุณชัชฎาภรณ รร.คุมภูคํา  มอบ

 สารเทศดานการศึกษา จว.ชม. ครั้งที่ 1/2562 090-3176091 ศึกษาธิการ จว.

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย คุณสากล หองประชุม 5 ชั้น 5

 ที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) 

13.30 น.  ประชุมหารือเพื่อรวมพัฒนาแกไขปญหาคลอง- หองประชุม บก.มทบ. 33

 แมขา ตลอดแนวลําคลองและลําคลองสาขา

14.00 น.  กลาวตอนรับในพิธีเปดกิจกรรม "ศาสตร คุณบอย ศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพ ชุดสุภาพ  มอบ

 พระราชาสูเกษตรพอเพียงเพื่อการพัฒนา 083-4784522 คนพิการหยาดฝน ผอ.ศูนยฯ หยาดฝน

 ศักยภาพและอาชีพคนพิการ"



หนาที่ 5 จาก 5

หน.

วิรุฬ มนัส คมสัน สวนฯ

วันอังคารที่    24    กันยายน   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

15.00 น.  รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณพระบาท- คุณเจนวิทย หองประชุมราชสีห ชั้น 2 เครื่องแบบ 
 สมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ 086-8559959 ศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย ปกติขาว

 พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช- 

 พิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

16.00 น.  Mr. Liu Pingzhi รองผูวาการมณฑลไหหนาน คุณจันทิมา หองศูนยปฏิบัติการจังหวัด  ผวจ. มอบ

 สปช.จีน และคณะ เขาเยี่ยมคารวะ 081-9929908

18.30 น.  รวมงานเลี้ยงตอนรับ นายฌอน เค. โอนีลล คุณจันทิมา สถานกงสุลใหญสหรัฐอเมริกา ชุดสากลนิยม  ผวจ. มอบ

 กงสุลใหญสหรัฐอเมริกาเชียงใหม และภริยา 081-9929908 เชียงใหม อ.เมืองเชียงใหม

19.00 น.  รวมงานเลี้ยงรับรองผูเขารวมงาน The BIOFIN คุณจันทิมา บริเวณริมสระน้ํา ชุดพื้นเมือง

 Regional Dialogue for Europe, Asia and the 081-9929908 รร.แชงกรี-ลา เชียงใหม

 Pacifc


	วันอังคาร

