
หนาที่ 1 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

07.30 น.  ประธานการจัดกิจกรรม "สภากาแฟเชียงใหม" คุณสุนทรี อาคารเครื่องกล แขวงทางหลวง ชุดสุภาพ    หน.สนจ.

081-8839977 ชนบทเชียงใหม ถ.อนุสาวรียสิงห ไวทุกข

08.30 น.  รวมตอนรับและรับฟงการตรวจเยี่ยมของ คุณตุกตา สนง.คุมประพฤติ จว.ชม.  ผวจ. มอบ/

 คณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมใน 091-8582381 นพ.สสจ.

 โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

09.00 น.  วิทยากรบรรยาย เรื่อง การพัฒนา จว.ชม. ป.นอง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
 ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใหแกนักศึกษา 063-9018563 80 พรรษา

 หลักสูตรนายอําเภอ รุนที่ 78 และวิทยากร

09.00 น.  ประธานการประชุมคณะทํางานขออนุญาตใช หองประชุมที่ทําการปกครอง ปลัดจังหวัด

 พื้นที่ดําเนินโครงการงบพัฒนาจังหวัดฯ จว.ชม.

09.00 น.  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบชุมชน หองศูนยปฏิบัติการจังหวัด หน.สนจ.

 นักปฏิบัติฯ

09.30 น.  ประธานการประชุมติดตามเรงรัดการใชจาย คุณอัญชลี หองประชุม 1 ชั้น 2  
 เงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2562 095-1399951

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

 ตําบล จว.ชม. ประจําเดือน พ.ค. 2562 ครั้งที่ 094-6301123

 5/2562

วาระผูบริหาร

วันอังคารที่    28    พฤษภาคม   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันอังคารที่    28    พฤษภาคม   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

10.00 น.  ประธานการแถลงขาวสื่อมวลชนประจําสัปดาห คุณเนเน หองประชุม 4 ชั้น 4

098-8356098

10.30 น.  รวมตอนรับและรับฟงการตรวจเยี่ยมของ คุณตุกตา ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม  ผวจ. มอบ

 คณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมใน 091-8582381

 โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

13.30 น.  ใหสัมภาษณเรื่อง "การสํารวจและประเมินผล คุณดรุณี หองรับรอง ผวจ. 
 ความรู เจตคติและการปฏิบัติของเจาหนาที่ 053-112705

 ของรัฐตอ กม. ผศ.ดร.กัมปนาท 

081-9870021

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

 เทศบาล จว.ชม. ประจําเดือน พ.ค. 62 ครั้งที่ 094-7061167

 ครั้งที่ 5/2562

13.30 น.  รวมตอนรับและรับฟงการตรวจเยี่ยมของ คุณตุกตา ศูนยฝกและอบรมเด็กและ  ผวจ. มอบ/

 คณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมใน 091-8582381 เยาวชน เขต 7 ชม. นพ.สสจ.

 โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

13.30 น.  รวมประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จและการ คุณธีรวุฒิ หองประชุม บก.มทบ. 33

 ถวายความปลอดภัย 081-0206266

14.30 น.  รวมบันทึกเทปถวายพระพร วันเฉลิมพระชนม - คุณวสันต หองสง สวท.เชียงใหม     ปลัดจังหวัด,

 พรรษาของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี 099-2960999 หน.สนจ.



หนาที่ 3 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันอังคารที่    28    พฤษภาคม   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

16.00 น.  ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัย คุณอัครัฐ พระวิหารหลวง ชุดพื้นเมือง/ 
 แดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 063-4350990 วัดพระสิงหวรมหาวิหาร ชุดสุภาพ

 พระบรมราชชนนีพันปหลวง พระบาทสมเด็จ - คุณเอกชัย ต.พระสิงห อ.เมืองฯ โทนสีออน/

 พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ 063-6919254 โทนสีเหลืองออน/

 พระบรมราชินี ประจําเดือน พ.ค. 62 โทนสีฟา


	วันอังคาร

