
หนาที่ 1 จาก 3

หน.

วิรุฬ มนัส คมสัน สวนฯ

08.30 น.  คณะจากสํานักงาน ก.พ.ร. เขาพบเพื่อขอรับ คุณดรุณี 

053-112705 หองรับรอง ผวจ.ชม.  ผวจ. มอบ

 ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสวนภูมิภาค คุณสุเพียร 

062-8042277

 ในการสนับสนุนงานของ ผวจ.

08.45 น.  รวมเปนเกียรติในพิธีเปดการฝกอบรมหลักสูตร คุณสุเมธ 

063-9018372 รร.กรีนเลค รีสอรท เชียงใหม เครื่องแบบฯ  ผวจ. มอบ

 เจาพนักงาน ป.ป.ส. และพิธีมอบบัตรประจําตัว คุณพัชรินทร 

082-1502370
สีกากี แขนยาว

 เจาพนักงาน ป.ป.ส.

09.00 น.  ประธานกิจกรรมพิธีปลอยพันธุสัตวน้ํา เนื่องใน คุณศนุพงศ ศูนยอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา เครื่องแบบฯ 
 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ - 089-7551113 แมน้ําปง ม.7 บานทาหลุก สีกากี แขนยาว

 พระเจาอยูหัว ประจําป 2562 ต.สันผีเสื้อ

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

 ปองกันปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 063-9018372 นศ.วิชาทหาร มทบ.33

09.00 น.  ตรวจราชการในหนาที่ปลัดจังหวัด ป.มิ้นท ที่วาการ อ.แมแจม ปลัดจังหวัด

063-9018354

09.30 น.  ประธานพิธีการจัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลําน้ํา คุณชุติมา บริเวณสวนพระพรหม 
 ลําคลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 085-0294209 เชิงสะพานบานพิมุกต

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ป 2562

วาระผูบริหาร

วันศุกรที่    26    กรกฎาคม   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 3

หน.

วิรุฬ มนัส คมสัน สวนฯ

วันศุกรที่    26    กรกฎาคม   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการ คุณแอร หองประชุม 4 ชั้น 4  ผวจ. มอบ

 บริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด และคณะอนุ - 081-960734

 กรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับ

 จังหวัด ครั้งที่ 7/2562

09.30 น.  รวมประชุมรับทราบสรุปผลการปฏิบัติและสรุป กอ.รมน. หองประชุม บก.มทบ. 33  ผวจ. มอบ

 แนวทางการดําเนินงานของสวนราชการที่ 053-112721

 เกี่ยวของ

09.30 น.  ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตสมโภช คุณอัครัช วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เครื่องแบบ  มอบ

 พระเจดีย วัดพระธาตุดอยสะเก็ด 063-4350990 พระอารามหลวง ต.เชิงดอย ปกติขาว วัฒนธรรม จว.

10.00 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการ พนง . สวน- คุณรัชนี หองประชุม 5 ชั้น 5  ผวจ. มอบ

 ตําบล จว.ชม. ประจําเดือน ก.ค. 2562 094-6301123

10.00 น.  ประธานพิธีเปดกิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ คุณสากล โครงการพัฒนาพื้นที่ปาขุนแมกวงฯ เครื่องแบบจิตอาสา  ผวจ. มอบ

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 062-4615335 ทองที่บานปาสักงาม พระราชทาน 904 วปร.

ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด

13.30 น.  นายวโรดม ปฏกานนท ประธานกรรมการ คุณกิตติมา หองรับรอง ผวจ.ชม. 
 หอการคา จว.ชม. นํากรรมการบริหาร 081-6818783

 หอการคาไทยและ จนท.  เขาพบเพื่อหารือ

 การจัดงาน "หอการคาแฟร (TCC Fair)"



หนาที่ 3 จาก 3

หน.

วิรุฬ มนัส คมสัน สวนฯ

วันศุกรที่    26    กรกฎาคม   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

13.30 น.  ประธานการประชุมพิจารณาเตรียมความพรอม คุณศิริวรรณ หองประชุม 1 ชั้น 2  ผวจ. มอบ/

 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 081-0259751 หน.สนจ.

 พ.ศ. 2563 จว.ชม.

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการ พนง .เทศบาล คุณกมล หองประชุม 5 ชั้น 5  ผวจ. มอบ

 จว.ชม. ประจําเดือน ก.ค. 2562 ครั้งที่ 7/2562 094-7061167

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล คุณพลอย หองประชุม สนง.สงเสริมการ  ผวจ. มอบ

 และมูลฝอยจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 4/2562 086-1914373 ปกครองทองถิ่น จว.ชม. ชั้น 3

14.00 น.  ตอนรับคณะรัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศ คุณจันทิมา หองรับรอง ผวจ.ชม. 
 สาธารณรัฐตุรกี 081-9929908

15.00 น.  รวมเปนเกียรติกับประธานในพิธี มอบบัตร - คุณสุเมธ 

063-9018372 รร.กรีนเลค รีสอรท เครื่องแบบฯ  ผวจ. มอบ

 ประจําตัวเจาพนักงาน ป.ป.ส. คุณพัชรินทร 

082-1502370
สีกากี แขนยาว

15.30 น.  Mr. Qie Yingcai นายกเทศมนตรีเมืองเซียงหยาง คุณจันทิมา หองศูนยปฏิบัติการจังหวัด 
 มณฑลหูเปย พรอมคณะ เขาเยี่ยมคารวะ 081-9929908

17.00 น.  ประธานรวมเปดงานในพิธีเปด "งานรักคุณ คุณอารี ลานโปรโมชั่น ชั้น G ชุดสุภาพ  ผวจ. มอบ

 เทาฟา @ เชียงใหม" 081-7967677 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา  

เชียงใหม แอรพอรต


	วันศุกร์

