
หนาที่ 1 จาก 2

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

09.00 น.  ประชุมคณะกรรมการอํานวยการศูนยอํานวยการ ป.กลอย หองดิอิมพีเรียลบอลรูม เครื่องแบบฯ 
 ปองกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดน 081-8296856 รร.ดิเอ็มเพรส สีกากี แขนยาว

 ภาคเหนือ ประจําป 2562 (แมทัพภาคที่ 3

 เปนประธาน)

10.00 น.  ประธานกลาวเปดงาน "อุตสาหกรรมแฟร 2019" คุณอรทัยฯ 089-6353259 ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม ชุดสูทสากล  ผวจ. มอบ

 ครั้งที่ 20 คุณหมวย 081-9920147 ภาคที่ 1

10.30 น.  ประธานกลาวใหโอวาทแกพนักงานสวนทองถิ่น คุณนที หองประชุม 5 ชั้น 5 
 บรรจุใหม 062-4381269

10.30 น.  ประธานพิธีเปดงานศิลปหัตถกรรมไมแกะสลัก คุณเมธี เวทีสองฝงคลองบานถวาย ชุดเสื้อพื้นเมือง  ผวจ. มอบ

 บานถวาย อ.หางดง ครั้งที่ 29 098-7506627 ต.ขุนคง อ.หางดง

10.30 น.  ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดงาน หองประชุม 1 ชั้น 2 หน.สนจ.

 Lanna Expo 2019

11.30 น.  ประธานพิธีเปดการฝกอบรมและแขงขันการ คุณเสมา วัดกอประจําโรง ม. 8 ชุดพื้นเมือง  ผวจ. มอบ

 ปลูกผักปลอดสารพิษในขวดแกมลิง 095-2413774 อ.สารภี

13.00 น.  ประธานการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณพงษศักดิ์ หองประชุม 1 ชั้น 2  ผวจ. มอบ/

 แผนงานบูรณาการการบริหารจังหวัดและกลุม 089-5552461 หน.สนจ.

 จังหวัดแบบบูรณาการ

วาระผูบริหาร

วันศุกรที่    1   กุมภาพันธ   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 2

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันศุกรที่    1   กุมภาพันธ   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

13.00 น.  ประธานพิธีปดการศึกษาอบรมหลักสูตรกํานัน คุณกาญจนา หองประชุมวิทยาลัย เครื่องแบบฯ  มอบ

 ผูใหญบาน รุนที่ 64/2562 097-9241941 การปกครองฯ อ.ดอยสะเก็ด สีกากี แขนยาว ปลัดจังหวัด

13.30 น.  ประชุมคณะกรรมการบริหารสนามกีฬาสมโภช คุณเบญ หองประชุมเล็ก อาคารหอพัก  ผวจ. มอบ

 เชียงใหม 700 ป ครั้งที่ 2/2562 089-0341726 700 ป สนามกีฬาฯ 700 ป

13.30 น.  ประชุมหารือโครงการยกระดับการแขงขันใน คุณอวน หองรับรอง ผวจ.ชม.

 ระบบธุรกิจเกษตร 081-5959753

16.30 น.  ประธานพิธีเปดการแขงขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ สนามกีฬาเทศบาลตําบล  มอบ

 หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม จว.ชม. หนองปาครั่ง อ.เมืองฯ ยุติธรรม จว.

 ประจําป พ.ศ. 2562

17.00 น.  ประธานพิธีเปดงาน OTOP To The Tourist คุณวุฒิชัย บริเวณดานหนาสวนสาธารณะ ชุดพื้นเมือง    ปลัดจังหวัด,

 And Festival ในชวงเทศกาลจัดงานมหกรรม 092-7597759 หนองบวกหาด อ.เมืองฯ หน.สนจ.

 ไมดอกไมประดับ ครั้งที่ 43

17.50 น.  ประธานพิธีเปดงาน "The Great Chinese New คุณน้ําหนาว บริเวณลานกิจกรรมชั้น G ชุดสุภาพสีแดง  ผวจ. มอบ

 Year 2019" และ "Royal Project Strawberry 082-0298245 โซนวิดีโอวอลล ศูนยการคา

 Festival 2019" เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม

แอรพอรต

18.00 น.  พิธีเปดสวนนิทรรศการมหกรรมไมดอก ป.หนุน บริเวณหนาซุมทางเขา ชุดพื้นเมือง    ปลัดจังหวัด,

 ไมประดับ จว.ชม. ครั้งที่ 43 ประจําป 2562 063-9040646 สวนสาธารณะหนองบวกหาด หน.สนจ.

19.00 น.  พิธีเปดงานมหกรรมไมดอกไมประดับ จว.ชม. ป.หนุน บริเวณเวทีกลาง ชุดพื้นเมือง     ปลัดจังหวัด,

 ครั้งที่ 43 ประจําป 2562 063-9040646 สวนสาธารณะหนองบวกหาด หน.สนจ.


	วันศุกร์

