
หนาที่ 1 จาก 3

หน.

วิรุฬ คมสัน สวนฯ

08.30 น.  พิธีเปดงาน Health Land Spa & Massage Chiang คุณสิทธินนท Health Land Spa & Massage 
 Mai 086-3313425

08.30 น.  ลงนามบันทึกขอตกลง (MOU) และรวมพิธีเปด หองประชุมชั้น 5 นิมมานคอนเวนชั่น  ผวจ. มอบ

 โครงการเมดิโคโพลิสในภูมิภาคนํารอง จว.ชม. วัน นิมมาน เชียงใหม

 (TCELS)

08.30 น.  สัมมนาหอการคาทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 ม.ราชภัฏลําปาง จว.ลําปาง  ผวจ. มอบ

08.30 น.  พิธีเปดกิจกรรมเวทีสานพลังความรวมมือขับเคลื่อน หอประชุมใหญ อบต.แมวิน อ.แมวาง  มอบ

 นวัตกรรมขอมูลทะเบียนประวัติที่ดินตําบลแมวิน นอ.แมวาง

08.45 น.  ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จเจาฟาฯ อาคารศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ  ผวจ. มอบ

 กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รวมกับ ม.แมโจ

 ฝายเสนาธิการในพระองค 904

09.35 น.  ประธานในพิธีเปดโฉมใหม บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร (ดอนจั่น)  มอบ

 เชียงใหม (ดอนจั่น) นอ.เมืองฯ

10.00 น.  ผศ.บงกชฯ ม.นอรท-เชียงใหม เขาพบเพื่อมอบ หองทํางาน ผวจ.ชม. 
 หนังสือนวัตกรรมสังคม

10.00 น.  กลาวตอนรับในพิธีเปดงาน "งานหัตถกรรม ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1  มอบ

 ของขวัญของที่ระลึก ครั้งที่ 29" ปลัดจังหวัด

วาระผูบริหาร

วันศุกรที่    29    พฤศจิกายน   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 3

หน.

วิรุฬ คมสัน สวนฯ

วันศุกรที่    29    พฤศจิกายน   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

11.00 น.  รวมพิธีปดงานโครงการ The 3
rd
 Asia 4-H รร.ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด รีสอรท  ผวจ. มอบ

 Network Conference

11.00 น.  ประธานในพิธีเปดกิจกรรมแสดงสินคานวัตกรรม ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1  มอบ

 ภายใตโครงการโรงงานตนแบบ อุทยานอาหาร ปลัดจังหวัด

 ภาคเหนือ (Northern Thailand Food Valley Pilot

 Plant)

11.30 น.  ประธานพิธีปดการฝกอบรมโครงการเยาวชนอาสา- กองรอย อส.จ.ชม. ที่ 1  มอบ

 สมัครรักษาดินแดนตานภัยยาเสพติด รุนที่ 1 ปลัดจังหวัด

12.00 น.  รวมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  มอบ

 "ทรัพยากรไทย : ชาวบานไทยไดประโยชน" จว.นครราชสีมา หน.สนจ.

13.30 น.  ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จว.ชม. (กศจ.) หองประชุม สนง.ศึกษาธิการ จว.ชม. 
 ครั้งที่ 14/2562

13.30 น.  ประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนา หองประชุม 1 ชั้น 2  มอบ

 คุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 6/2562 ปลัดจังหวัด

14.25 น.  ตอนรับคณะ นายหรวน เฉิงฟา ผูวาการมณฑล หองรับรองพิเศษ  มอบ

 ยูนนาน สปช.จีน (พรอม เวลา 13.25 น.) ทาอากาศยานเชียงใหม (TG110) ปลัดจังหวัด

15.30 น.  นายหรวน เฉิงฟา ผูวาการมณฑลยูนนาน สปช.จีน หองประชุม 3 ชั้น 3 
 และคณะ เขาเยี่ยมคารวะ



หนาที่ 3 จาก 3

หน.

วิรุฬ คมสัน สวนฯ

วันศุกรที่    29    พฤศจิกายน   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

15.30 น.  คุณสันติพงษ มูลฟอง มูลนิธิเครือขายสถานะบุคคล หองทํางาน  มอบ

 เขาพบเพื่อหารือเรื่องการกําหนดสถานะบุคคล ปลัดจังหวัด

18.00 น.  รวมงานเลี้ยงขอบคุณ ประจําป 2562 ธนาคารแหง ลานลีลาวดี ธปท. สนง.ภาคเหนือ  ผวจ. มอบ

 ประเทศไทย

18.00 น.  รวมงานแถลงขาวการแขงขันวิ่งมาราธอนประเพณี ขวงประตูทาแพ  มอบ

 นานาชาติ เมืองไทยเชียงใหมมาราธอน ครั้งที่ 14 ปลัดจังหวัด

18.00 น.  ประธานกลาวเปดงานการจัดงานนิทรรศการศิลปะ ศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม  มอบ

 นานาชาติ "ตื่นเถิดเชียงใหม" นอ.เมืองฯ


	วันศุกร์

