
หนาที่ 1 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

09.00 น.  รวมประชุมกองอํานวยการปองกันและบรรเทา หน.ธนา หองประชุม 4 ชั้น 4 
 สาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) เพื่อติดตาม 081-9218235

 ผลการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน

 ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ 

09.00 น.  ประธานกลาวเปดการประชุมและเขารวมการ คุณสุภาพร หองภูมิระพี รร.คุมภูคํา  ผวจ. มอบ

 ประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 089-9393848

 โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนหลักการบริหาร คุณปยะกร

 จัดการทรัพยากรน้ํา กลุมลุมน้ําเจาพระยาใหญ 081-6839979

09.30 น.  ประธานการประชุมอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพ คุณศรีเพ็ญ หองประชุม 5 ชั้น 5  ผวจ. มอบ/

 ชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐประจํา จว . (คอจ.) 069-3018303 ปลัดจังหวัด

09.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คุณกัญญารัตน หองประชุมศูนยประสานงาน  ผวจ. มอบ

 แมดีเดนแหงชาติ จว.ชม. ประจําป 2562 089-8527813 เพื่อพิทักษสิทธิ์เด็กฯ ชั้น 5

09.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการ คุณพงษศักดิ์ หองประชุมสถานีพัฒนาการ 
 ดําเนินงานโครงการมอนลานโมเดล จว.ชม. 089-5552461 เกษตรที่สูงตามพระราชดําริ

ดอยมอนลาน อ.พราว

วาระผูบริหาร

วันศุกรที่    31   พฤษภาคม   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันศุกรที่    31   พฤษภาคม   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

10.00 น.  ประธานการประชุมเรงรัดการดําเนินโครงการ หองศูนยปฏิบัติการจังหวัด 
 และเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป

 งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามโครงการกลุม

 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

10.00 น.  ประธานการประชุมพิจารณาขออนุญาตใหมี หองประชุมที่ทําการปกครอง  ผวจ. มอบ/

 อาวุธปนติดตัวในเขตจังหวัด จว.ชม. ปลัดจังหวัด

10.30 น.  รับโลประกาศเกียรติคุณในงานวันรณรงควันงด คุณทวีศักดิ์ ลานโปรโมชั่น 2-3 ชั้น 1 ชุดสูทสากล  มอบ

 สูบบุหรี่โลก ประจําป 2562 091-8565494 ศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัล นพ.สสจ.

อีสตวิลล กรุงเทพฯ

11.00 น.  กงสุลใหญแหงสหรัฐอเมริกาประจํา จว .ชม. คุณจันทิมา หองรับรอง ผวจ.ชม. 
 (นางเจนนิเฟอร ฮารไฮ) เขาพบเพื่ออําลา 081-9929908

 ตําแหนง

11.30 น.  นายกเทศมนตรีตําบลฟาฮาม เขาพบเรื่อง คุณพิลาพร หองรับรอง ผวจ.ชม.

 การขุดลอกลําน้ําคาว 087-1936634

13.00 น.  ประธานมอบนโยบายเสมียนตราอําเภอ หองประชุม 1 ชั้น 2 ปลัดจังหวัด

13.30 น.  ประธานการประชุมหารือแนวทางการสงเสริม หองประชุม ชั้น 2 
 และพัฒนากาแฟของ จว.ชม. ครั้งที่ 1/2562 สนง.อุตสาหกรรม จว.ชม.



หนาที่ 3 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันศุกรที่    31   พฤษภาคม   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการกํากับการ ป.เปลว หองประชุม 4 ชั้น 4  ผวจ. มอบ/

 ทวงหนี้ประจําจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 080-2593364 ปลัดจังหวัด

13.30 น.  รวมประชุมหารือการจัดตั้งศูนยวิชาการ หองประชุมพระยาศรีวิสาร- 
 สนับสนุนการแกไขปญหาหมอกควันภาคเหนือ วาจา ชั้น 1 อาคาร

 มช. สนง.มหาวิทยาลัยเชียงใหม

13.30 น.  คณะราชวิทยาลัยจุฬาภรณ เขาพบเพื่อนําเรียน ผช.ทองเที่ยวฯ หองรับรอง ผวจ.ชม.

 แนวทางในการจัดงานและรวมปรึกษาหารือ 092-4191566

 การจัดงานเดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3

17.00 น.  ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนตสมโภชบูชา วัดเจดียหลวงฯ 
 เสาอินทขีล ในงานประเพณีใสขันดอกบูชา

 เสาอินทขีล ประจําป 2562

18.00 น.  ประธานการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรัก คุณวิราชินี หองเอ็มเพรสแกรนดฮอลล   หน.สนจ.

 ภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 089-2034149 ชั้น 3 ศูนยประชุมนานาชาติ

 พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดเชียงใหม เอ็มเพรส รร.ดิเอ็มเพรส

18.30 น.  รวมรับประทานอาหารค่ําเนื่องในโอกาส อ.นา สนามบาสเกตบอล ชุดสุภาพ  ผวจ. มอบ

 "ละศีลอดในเดือนรอมฎอน" 083-6084919 ร.ร.วิชัยวิทยา


	วันศุกร์

