
หนาที่ 1 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

 - เขารับการฝกอบรมโครงการจิตอาสา บก.ทหารมหาดเล็กฯ ปลัดจังหวัด

 พระราชทานตามแนวพระราชดําริฯ กรุงเทพฯ

08.30 น.  ประธานพิธีเปดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ คุณติณณ อาคารหอประชุม อ.อมกอย  มอบ

 เพื่อขับเคลื่อนมาตรการแกไขปญหา 084-1700026 ยุติธรรม จว.

 อาชญากรรมในระดับพื้นที่

09.00 น.  ผต.พม. (นายสุทธิ จันทรวงษ) เขาพบเพื่อเยี่ยม คุณมยุรีย หองรับรอง ผวจ.ชม. 
 คารวะและปรึกษาหารือขอราชการดานสังคม 061-8293991

09.00 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงาน คุณรัชนี หองประชุม 5 ชั้น 5  ผวจ. มอบ

 เทศบาล จว.ชม. ประจําเดือน มี.ค. 62 094-6301123

09.00 น.  ประธานพิธีเปดการประชุมประชาสัมพันธและ คุณหทัย หองประชุม อบต.กองแขก  มอบ

 การมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ 1 083-0501717 อ.แมแจม พลังงาน จว.

 (ปฐมนิเทศโครงการ)

09.30 น.  ประธานในพิธีเปดการประชุมวิชาการอาสา - คุณอภิญญา หองราชพฤกษ 1 ศูนยประชุม ชุดพื้นเมือง 
 สมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จว.ชม. 084-1718100 และแสดงสินคานานาชาติฯ

 เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

 หมูบานแหงชาติ ป 2562

วาระผูบริหาร

วันอังคารที่    26    มีนาคม   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันอังคารที่    26    มีนาคม   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.30 น.  รวมการประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ คุณสุภาพร หองประชุมตะโกราย 1 ชั้น 2 ชุดสุภาพ  มอบ

 พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 089-9393848 อาคาร สน.สงเสริมวิชาการ หน.สนจ.

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช- และงานทะเบียน ม.เทคโนโลยี

 กุมารี ครั้งที่ 1/2562 ราชมงคลอีสาน จว.นครราชสีมา

10.00 น.  ประธานการแถลงขาวสื่อมวชนประจําสัปดาห คุณฮอลล หองประชุม 4 ชั้น 4 
080-9292945

11.00 น.  ประธานพิธีและกลาวเปดงาน พิธีเปดสถานี คุณนรินทร เลขที่ 44 ม. 5 บานหวยสม ชุดสุภาพ  ผวจ. มอบ

 วิจัยและทดลองพันธุพืช บริษัท ฟารม ฮันนง 081-4731608 ต.สันกลาง อ.สันปาตอง

 (ประเทศไทย) จํากัด

13.30 น.  รวมประชุมการแกไขสถานการณปญหา พ.ท.วารินทร บก.ควบคุมสถานการณ   ผอ.ทสจ./

 หมอกควัน จว.ชม. 081-7163020 หมอกควันภาคเหนือ หน.ปภ.จว.

กองทัพภาคที่ 3 สวนหนา

สโมสรกาวิละ คายกาวิละ

13.30 น.  ประธานการประชุมแผนขับเคลื่อนการดําเนิน คุณจันทิมา หองประชุม 4 ชั้น 4  ผวจ. มอบ

 ความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองในระดับจังหวัด 081-9929908

 พ.ศ. 2562 - 2566

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะทํางานควบคุมและ ป.สุเมธ หองประชุมที่ทําการปกครอง  ผวจ. มอบ

 กํากับการปลูกเฮมพ (กัญชง) 063-9018372 จว.ชม.



หนาที่ 3 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันอังคารที่    26    มีนาคม   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงาน คุณรัชนี หองประชุม 5 ชั้น 5  ผวจ. มอบ

 สวนตําบล จว.ชม. ประจําเดือน มี.ค. 62 094-6301123

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย- คุณกวีวัฒน หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ผวจ. มอบ

 อํานวยการความปลอดภัยทางถนน จว.ชม. 084-0430230 80 พรรษา

 ครั้งที่ 1/2562

16.00 น.  ประธานในการซอมขบวนอัญเชิญน้ําศักดิ์สิทธิ์ คุณชญานนันท วัดพระสิงหฯ ชุดสุภาพ 
 จากแหลงน้ําศักดิ์สิทธิ์ไปวัดพระสิงหฯ 096-1961495

16.00 น.  รวมซอมขบวนอัญเชิญน้ําศักดิ์สิทธิ์ คุณชญานนันท วัดพระสิงหฯ ชุดสุภาพ    
096-1961495

16.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ คุณชญานนันท อาคาร 60 ป พระราชสิงห-     
 จัดทําน้ําอภิเษกของ จว.ชม. เพื่อติดตาม 096-1961495 วรมุนี วัดพระสิงหฯ

 ความกาวหนาการเตรียมการ

18.00 น.  รวมงานเลี้ยงพิธีปดการแขงขันฟุตบอล 7 คน คุณเอกราช สนามกีฬาฟุตบอล ชุดสุภาพ 
 ของ สนง.ศาลปกครองเชียงใหม 081-0201949 ศาลปกครองเชียงใหม


	วันอังคาร

