
หนาที่ 1 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

 - รวมสัมมนา "ASEAN-China เมืองโปอาว มณฑลไหหนาน  ผวจ. มอบ

 Governors/Mayors' Dialogue 2019" สปช.จีน

 - เขารับการฝกอบรมโครงการจิตอาสา บก.ทหารมหาดเล็กฯ ปลัดจังหวัด

 พระราชทานตามแนวพระราชดําริฯ กรุงเทพฯ

07.30 น.  รวมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผน ป.สุเมธ หองแกรนดวิว 2 
 ปฏิบัติการดานการแกไขปญหายาเสพติด 063-9018372 รร.เชียงใหมแกรนดวิว

 ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 - อ.เมืองฯ

 2565) (พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง เปนประธาน)

08.05 น.  สวท. สัมภาษณทางโทรศัพท ประเด็น คุณวสันต

หรือ  "สถานการณหมอกควันไฟปาและฝุนละออง 099-2960999

08.35 น.  และมาตรการที่ทาง จ.ชม. ดําเนินการ"

08.30 น.  กลาวตอนรับในพิธีเปดโครงการเสริมสราง คุณทรรศนีย หองทองกวาว ชั้น 2 ชุดพื้นเมือง  ผวจ. มอบ

 ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 080-5014613 สํานักบริการวิชาการ มช.

 ขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใตประจําป

 งบประมาณ พ.ศ. 2562

วาระผูบริหาร

วันศุกรที่    29   มีนาคม   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันศุกรที่    29   มีนาคม   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

08.30 น.  ประธานพิธีมอบขาวสาร/ทุนทรัพย และสิ่งของ คุณอรัญญา วัดแสนทอง อ.อมกอย ชุดพื้นเมือง  มอบ

 ใหคนตนน้ําในโครงการปลูกปาแลกขาว  081-9711705 นอ.อมกอย

 (โซสัมพันธ ปที่ 7)

09.00 น.  ประธานและรวมเวที "สภายางนา-ขี้เหล็ก" คุณแอว ร.ร.วัดเวฬุวัน ต.ยางเนิ้ง ชุดสุภาพ 
 ครั้งที่ 2 089-6350475 อ.สารภี

09.00 น.  รวมพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให ส.ต.ต.ศศิภณ หอประชุมใหญ เครื่องแบบฯ 
 ประชาชนฯ ครั้งที่ 10 (พลเอก ประวิตร  091-0737076 ม.ราชภัฏลําปาง สีกากี แขนยาว

  วงษสุวรรณ เปนประธาน)

09.00 น.  ประธานการฝกในรูปแบบการฝกเฉพาะหนาที่ คุณอรรถพล ศูนยประชุมและแสดงสินคา ชุดสุภาพ  ผวจ. มอบ

 (Functional Exercise : FEX) 086-3929315 นานาชาติฯ

09.15 น.  ประธานกลาวเปดงานสัมมนาเผยแพรความรู คุณนิภาวดี หองพลอยชมพู ชุดพื้นเมือง  ผวจ. มอบ

 ดานการอนุรักษพลังงาน ในภาคขนสง 081-9920147 รร.กรีนเลค รีสอรท

09.30 น.  รวมประชุมคณะอนุกรรมการฝายจัดทําน้ํา- คุณชญานนันท หองศูนยปฏิบัติการจังหวัด  หน.สนจ.

 อภิเษก ครั้งที่ 1/2562 ทาง Video Conference 096-1961495

09.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน คุณพรทิพย หองประชุม 4 ชั้น 4  ผวจ. มอบ

 จว.ชม. 087-3352898



หนาที่ 3 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันศุกรที่    29   มีนาคม   2562
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หมายเหตุ

09.30 น.  กลาวพบปะผูเขารวมกิจกรรมจิตอาสาแกไข ป.พล บริเวณสะพานนวรัฐ ชุดจิตอาสา

 ปญหาหมอกควันและไฟปา จว.ชม. 063-9032839

10.00 น.  รวมพิธีเปดงานผาฝาย ครั้งที่ 21 "ทอเสนฝาย คุณเดชวัตร อาคาร ITC Unit 1C ชุดพื้นเมือง  ผวจ. มอบ

 สานเสนใยใสสีธรรมชาติ" (รองปลัดกระทรวง 080-4970306 ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม

 อุตสาหกรรม เปนประธาน) 
คุณนวรัตน 

080-4970306
ภาคที่ 1

11.00 น.  ประธานพิธีเปดงานตามโครงการคลินิกเกษตร
หน.วิชัย 

089-8550329
บริเวณที่ทําการ อ.เวียงแหง  ผวจ. มอบ

 เคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
คุณธนภูมิ 

084-6090320

13.30 น.  ประธานพิธีเปดโครงการ "คายกาวใหม" คุณสมคิด หองประชุมใหญ กองรอย  ผวจ. มอบ

087-1727409 อส.จว.ชม. ที่ 1

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะทํางานแกไขปญหา คุณพงษศักดิ์ หองประชุม 1 ชั้น 2  
 การใชประโยชนในพื้นที่สถานีเกษตรหลวง 089-5552461

 อินทนนทและบริเวณโดยรอบ


	วันศุกร์

