
หนาที่ 1 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

 - ตรวจสถานที่ที่ขอรับใบอนุญาตประกอบ อ.แมริมและสันทราย ปลัดจังหวัด

 กิจการโรงแรมฯ จํานวน 2 แหง

08.00 น.  รับ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี คุณปยฉัตร ทาอากาศยานเชียงใหม เครื่องแบบฯ  
094-3616241 สีกากี แขนยาว

08.30 น.  รวมติดตาม พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี คุณปยฉัตร รพ.เทพรัตนเวชชานุกุล เครื่องแบบฯ  ผวจ. มอบ

 วางศิลาฤกษอาคารพระราชทาน (อาคาร 094-3616241 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สีกากี แขนยาว

 ฟอกไตเทียม) และตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลฯ อ.แมแจม

09.00 น.  รวมประชุมคณะกรรมการชายแดนสวนภูมิภาค ป.น็อต จว.เพชรบูรณ  มอบ

 (RBC) ไทย - เมียนมา ครั้งที่ 33 063-9018304 รอง ผอ.รมน.จว. (ท)

09.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการลุมน้ําปง คุณทอประกาย หอง Meeting Room 3-4 
 ครั้งที่ 2/2562 097-0516864 รร.อโมรา ทาแพ อ.เมืองฯ

09.30 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา คุณเทียมตา หองประชุม อาคาร 1 ชั้น 2  มอบ

 อนุญาตใหดูดทรายประจําจังหวัดเชียงใหม 053-112444 สนง.ที่ดิน จว.ชม. ปลัดจังหวัด

09.30 น.  รวมประชุมเตรียมการรับเสด็จและการถวาย หองประชุม บก.มทบ. 33  มอบ

 ความปลอดภัย หน.สนจ.

13.00 น.  วิทยากรบรรยายการอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ คุณกมลทิพย วิทยาลัยการปกครองฯ  ผวจ. มอบ

 รุนที่ 239 หัวขอ "งานดานการปกครองทองที่" 063-9014789 อ.ดอยสะเก็ด

การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

วาระผูบริหาร

วันศุกรที่    28   มิถุนายน   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่



หนาที่ 2 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ
การแตงกาย ผวจ.

รอง ผวจ.
หมายเหตุ

วันศุกรที่    28   มิถุนายน   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่

13.00 น.  รวมเวิรคชอปปฏิบัติการจิตอาสาพัฒนา เอามื้อ
คุณสุกัญญา 

081-1731221 วัดพระบรมธาตุดอยผาสม เครื่องแบบ  มอบ

 สามัคคี รวมกับเครือขาย 7 ภาค 
คุณพิเชษฐ 

083-6116110 อ.สะเมิง จิตอาสา นอ.สะเมิง

13.30 น.  ประธานพิธีปดโครงการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพ ป.กลอย หองประชุม ชุดสุภาพ  มอบ

 ผูเสพยาเสพติด รุนที่ 6 ประจําปงบประมาณ 081-8296856 กองรอย อส.จ.ชม. ที่ 1 ปลัดจังหวัด

 พ.ศ. 2562

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
คุณพรทิพย 

061-7951919 หองประชุม  ผวจ. มอบ

 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด 
คุณจิราวรรณ 

088-2691747 สนง.พัฒนาชุมชน จว.ชม.

 ครั้งที่ 6/2562

13.30 น.  รวมสัมภาษณกลุมและพูดคุยกับสื่อมวลชนไทย คุณจุฑา เฮือนคํามุง  ผวจ. มอบ

 และตางประเทศที่เขารวมเดินทางในกิจกรรม 086-0385111 รร. ณ นิรันดร โรแมนติก 

 ภายใตโครงการสื่อมวลชนสัญจร สสปน. คุณศิริวรรณ บูทีค รีสอรท

 ชูแนวคิดการจัดงานดานไมซ ชวงฤดูฝน 081-0259751

14.00 น.  ผูบริหารสถานีชอง 3 (เรื่องกลิ่นกาสะลอง) คุณสุภลักษณ หองรับรอง ผวจ.ชม. 
 เขาพบเพื่อเรียนเชิญรวมกิจกรรม "เยือนถิ่น 098-9691592

 กลิ่นกาสะลองตี้เจียงใหม"

15.30 น.  ประธานเปดงาน "มหกรรมผาพื้นถิ่นลานนา
ผอ.พิชิตชัย 

081-8701971 บริเวณขวงวัฒนธรรม ชุดพื้นเมือง  หน.สนจ.

 และกลุมชาติพันธุกิจกรรมขวงวัฒนธรรม
คุณจิตรลดา 

081-8741429 ศูนยประชุมและแสดงสินคา

 ลานนาในงาน Lanna Expo 2019 นานาชาติฯ



หนาที่ 3 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ
การแตงกาย ผวจ.

รอง ผวจ.
หมายเหตุ

วันศุกรที่    28   มิถุนายน   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่

16.00 น.  รวมพิธีเปดงานและกลาวรายงานการจัดงาน คุณศิริวรรณ ศูนยประชุมและแสดงสินคา ชุดพื้นเมือง     ปลัดจังหวัด,

 Lanna Expo 2019 (รอง ปมท. เปนประธาน) 081-0259751 นานาชาติฯ หน.สนจ.

16.00 น.  ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัย คุณอัครัช พระวิหารหลวง วัดพระสิงหฯ ชุดพื้นเมือง/

 แดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 063-4350990 ชุดสุภาพ

 พระบรมราชชนนีพันปหลวง พระบาทสมเด็จ - คุณเอกชัย โทนสีออน/โทนสี

 พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาสุทิดา - 063-6919254 เหลืองออน, โทนสีฟา

 พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจํา

 เดือน พ.ค. 62


	วันศุกร์

