
หนาที่ 1 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

08.30 น.  ผูบริหารสายการบินไทยสมายล และคณะ คุณธีรัช หองรับรอง ผวจ.ชม. 
 เขาพบเพื่อนําเสนอบัตรโดยสาร 083-0071553

08.30 น.  ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา คุณอัตถพงษ รร.อิมพีเรียล แมปง  ผวจ. มอบ

 แผนปฏิบัติการเพื่อรองรับ (ราง) แผนแมบท 065-5196196

 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําฯ ประจําป 08-16261936

 พ.ศ. 2563

08.30 น.  ประธานพิธีเปดงานกิจกรรมฝกอบรมเชิง หองแกรนดวิว 2  ผวจ. มอบ

 ปฏิบัติการความรูเบื้องตนในการยกระดับเปน ศูนยประชุมนานาชาติ

 SME 4.0 ภายใตโครงการพัฒนาผูประกอบการ แกรนดวิว

 ใหม (Early Stage) ป 2562

09.00 น.  ประชุมคณะอนุกรรมการดานการประชุมคณะ - คุณจันทิมา หองประชุมกรรมาธิการ  มอบ

 มนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนวาดวย 081-9929908 หมายเลข 305 ชั้น 3 หน.สนจ.

 ยาเสพติดอันตราย ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3/2562 อาคารรัฐสภา 2

09.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและ คุณสุพจน หองพลอยชมพู  ผวจ. มอบ

 ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจํา 095-9351544 รร.กรีนเลค รีสอรท

 จังหวัด (คสป.)

วาระผูบริหาร

วันอังคารที่    26    กุมภาพันธ   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันอังคารที่    26    กุมภาพันธ   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.30 น.  ประธานพิธีเปดและบรรยายพิเศษ "นโยบาย สนง.วธ.จว. หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ผวจ. มอบ

 และจุดเนนการสงเสริม องคกร ชุมชน อําเภอ 053-112595-6 80 พรรษา 

 และจังหวัดคุณธรรม"

10.00 น.  ประธานพิธีวางพวงมาลาสักการะพระอนุสาวรีย สันนิบาตสหกรณ จว.ชม. ลานอนุสาวรียพระราชวรวงศเธอ  ผวจ. มอบ

 พระบิดาแหงการสหกรณไทย เนื่องใน 053-353569 หมื่นพิทยาลงกรณ หนาอาคาร

 วันสหกรณแหงชาติ ป 2562 คณะเศรษฐศาสตร ม.แมโจ

10.00 น.  ประชุมคณะกรรมการขาราชการ อบจ.ชม. คุณแดง หองประชุม อบจ.ชม. ชั้น 4  ผวจ. มอบ

 (ก.จ.จ. เชียงใหม) 087-7887170

10.00 น.  ประธานการแถลงขาวสื่อมวลชนประจําสัปดาห คุณเนเน หองประชุม 4 ชั้น 4  ผวจ. มอบ

098-8356098

10.30 น.  สํารวจบอน้ําศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงใหม คุณชญานนันท ขุนน้ําแมปง อ.เชียงดาว 
096-1961495

11.00 น.  ประธานพิธีเปดการสัมมนาและบรรยายพิเศษ รร.เชียงใหมออคิด ปลัดจังหวัด

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทําแผน (อปค. มอบ)

 พัฒนาหมูบาน

13.30 น.  ประชุมนายอําเภอ หน.สวนราชการ และ คุณศุภลักษณ หองประชุม 1 ชั้น 2 ชุดพื้นเมือง/   ปลัดจังหวัด

 รัฐวิสาหกิจ ในสังกัด มท. ประจําเดือน ก.พ. 093-3073895 ชุดสุภาพ

 2562 (ครั้งที่ 2/2562)



หนาที่ 3 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันอังคารที่    26    กุมภาพันธ   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

13.30 น.  ประธานพิธีเปดงานกีฬาสัมพันธสหกรณ สันนิบาตสหกรณ จว.ชม. โรงยิมพลศึกษา 2  ผวจ. มอบ

 เนื่องในวันสหกรณแหงชาติ ป 2562 053-353569 สนามกีฬาฯ 700 ป

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร คุณพรทิพย 061-7951919 หองประชุม  ผวจ. มอบ

 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ จว. ครั้งที่ 2/2562 คุณจิราวรรณ 088-2691747 สนง.พัฒนาชุมชน จว.ชม.

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริม คุณยุย หองประชุม 4 ชั้น 4  ผวจ. มอบ

 และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จว.ชม. 088-2365910

14.15 น.  ประธานพิธีเปดการฝกอบรมราษฎรอาสาสมัคร คุณพงษอรัญ องคการบริหารสวนตําบล เครื่องแบบฯ  ผวจ. มอบ

 พิทักษปา (รสทป.) 081-6717865 แมวิน อ.แมวาง สีกากี แขนยาว

16.00 น.  ประธานพิธีปดและมอบเกียรติบัตรโครงการ คุณณีรนาศ (อบจ.) รร.มณีนาราคร ชุดสุภาพ  ผวจ. มอบ

 คายผูนํานักศึกษาพลเมืองเชียงใหม 12 สถาบัน 09 1139 1477 อ.เมืองเชียงใหม

 "Smart Gen MK2Cs" 

17.00 น.  ประธานงาน Flower on the Table คุณทิพาพร อุทยานหลวงราชพฤกษ ชุดสุภาพ   
 082-4098989

18.00 น.  กลาวตอนรับและรวมพิธีเปดงานกิจกรรม คุณทวินันท บริเวณลานประตูทาแพ ชุดผาไทย  มอบ

 เครือขายเด็กและเยาวชนผลิตสื่อสรางสรรค 081-1626467 อ.เมือง ชุดพื้นเมือง พมจ.ชม.

 "ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นําสื่อ ชุดลานนา

 สรางสรรค" ประจําป 2562 (ดร.สมคิด สมศรี 

 อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปนประธาน )


	วันอังคาร

