
หนา้ที ่1 จาก 3

หน.
ส ำเริง รัฐพล ศรัณยู วีระพันธ์ ส่วนฯ

09.00 น. ประธำนกิจกรรมเทศน์มหำชำติเวสสันดรชำดก เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ พุทธสถำนเชียงใหม่ เคร่ืองแบบ ✓
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ปกติขำว

สยำมบรมรำชกุมำรี

09.00 น. ประธำนพิธีเปิดงำนวิชำกำรงำน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ (Open House) กศน.อ ำเภอสันก ำแพง ชุดผ้ำไทย ✓ ผวจ.มอบ

และวันรักกำรอ่ำน ประจ ำปี 2564 โทนสีม่วง

09.00 น. ประชุมคณะกรรมกำรศูนย์บัญชำกำรป้องกัน แก้ไขปัญหำ ศูนย์บัญชำกำรป้องกัน แก้ไขปัญหำ ✓

ไฟป่ำและฝุ่นละอองขนำดเล็ก PM 2.5 จ.เชียงใหม่ ประจ ำปี 2564 ไฟป่ำฯ อบจ.ชม.

09.00 น. ประชุมสร้ำงกำรรับรู้กำรได้มำซ่ึงกรรมกำรลุ่มน  ำและผู้แทน โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ ชุดสุภำพ ✓ ผวจ.มอบ

คณะกรรมกำรทรัพยำกรน  ำแห่งชำติ ครั งท่ี 1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่

09.30 น. ประธำนกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรกำรป้องกันและปรำบปรำม ห้องประชุม 1 ชั น 2 ชุดสุภำพ ✓ ผวจ.มอบ

กำรตัดไม้ท ำลำยป่ำ ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ครั งท่ี 1/2564 ศำลำกลำงจังหวัดเชียงใหม่

09.30 น. ประธำนในพิธีเปิดงำนวันคนพิกำรสำกลจังหวัดเชียงใหม่ ประจ ำปี2563 ลำนกิจกรรมตลำดนัดมีโชคพลำซ่ำ ชุดสุภำพ ✓ ผวจ.มอบ

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

10.00 น. ประธำนพิธีเปิดกิจกรรม "จิตอำสำพัฒนำโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์เชียงใหม่" โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์เชียงใหม่ ชุดจิตอำสำ ✓ ✓ ✓ ✓ ปลัดจังหวัด

เน่ืองวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม พระรำชทำน

กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

วำระผู้บริหำร

วันศุกร์ท่ี  2 เมษำยน 2564

เวลำ ภำรกิจ สถำนท่ี กำรแต่งกำย ผวจ. หมำยเหตุ
รอง ผวจ.



หนา้ที ่2 จาก 3

หน.
ส ำเริง รัฐพล ศรัณยู วีระพันธ์ ส่วนฯ

วันศุกร์ท่ี  2 เมษำยน 2564

เวลำ ภำรกิจ สถำนท่ี กำรแต่งกำย ผวจ. หมำยเหตุ
รอง ผวจ.

10.00 น. ผู้แทน มูลนิธิอำสำเพ่ือนพ่ึง (ภำฯ) ยำมยำก สภำกำชำดไทย ห้องศูนย์ปฏิบัติกำรจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชุดสุภำพ ✓ ผวจ.มอบ

ขอเข้ำเพ่ือหำรือกำรเตรียมกำรรับเสด็จฯ ชั น 3 ศำลำกลำงจังหวัด

11.00 น. เย่ียมโครงกำรฝึกอบรมสร้ำงกำรรับรู้นวัตกรรมด้ำนกำรปลูก โรงปลูกมหำวิทยำลัยแม่โจ้ ✓

และผลิตพืชสมุนไพรและกัญชำทำงเลือกฯ อ.สันทรำย 

11.30 น. ประธำนในพิธีเปิดโครงกำรบูรณำกำร "เสริมสร้ำงศักยภำพเครือข่ำยแรงงำน ห้องพลอยไพลิน กรีนเลครีสอร์ท ✓ ผวจ.มอบ
ระดับภูมิภำคเพ่ือบูรณำกำรภำรกิจกระทรวงแรงงำน และต้ำนภัยยำเสพติด" อ.เมือง จ.เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

13.00 น. ต้อนรับ รองนำยกรัฐมนตรี และรมว.สธ. (นำยอนุทิน ชำญวีรกูล) ท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่ ✓

13.30 น. ประชุมชี แจงแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมคู่มือแนวปฏิบัติกำรเสนอ ห้องประชุม 3 ชั น 3 ✓ ✓ ✓ ✓ ปลัดจังหวัด

โครงกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำนรำก ศำลำกลำงจังหวัดเชียงใหม่

ผ่ำนระบบ Video Conference 

13.30 น. ร่วมประชุมโครงกำรสมำวุฒิสภำพบประชำชนในพื นท่ี ห้องประชุมโครงกำรชลประทำนเชียงใหม่ ชุดสุภำพ ✓ ผวจ.มอบ

จังหวัดภำคเหนือ (ตอนบน)

13.30 น. ประธำนประชุมกล่ันกรองผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำร ห้องประชุม 4 ชั น 4 ✓ ✓ ผวจ.มอบ/
ของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญส่วนภูมิภำค จังหวัดเชียงใหม่ ครั งท่ี 2/2564 ศำลำกลำงจังหวัด ปลัดจังหวัด

14.00 น. นำงมิลลิเซนต์ ครุซ-ปำเรเดช เอกอัครรำชทูตสำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ ห้องรับรอง ผวจ.ชม ชุดสุภำพ ✓

ประจ ำประเทศไทยขอเข้ำเย่ียมคำรำวะ



หนา้ที ่3 จาก 3

หน.
ส ำเริง รัฐพล ศรัณยู วีระพันธ์ ส่วนฯ

วันศุกร์ท่ี  2 เมษำยน 2564

เวลำ ภำรกิจ สถำนท่ี กำรแต่งกำย ผวจ. หมำยเหตุ
รอง ผวจ.

15.00 น. ผู้พิพำกษำหัวหน้ำศำลจังหวัด ศำลแขวง และ ห้องรับรอง ผวจ.ชม ✓

ศำลเยำวชนและครอบครัว ขอเข้ำพบ

15.00 น. ร่วมเป็นเกียรติและกล่ำวต้อนรับในมหกรรมแสดงผลงำนเด็กและเยำวชน แกรนด์ฮอลล์ เซ็นทรัลพลำซ่ำ ชุดสุภำพ ✓ ผวจ.มอบ

 ในโครงกำรสำนเสียงและพัฒนำทักษะอำชีพอย่ำงสร้ำงสรรค์ เชียงใหม่แอร์พอร์ต

17.45 น. ส่ง รองนำยกรัฐมนตรี และรมว.สธ. (นำยอทิน ชำญวีรกูล) ท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่ ✓

19.30 น. ประธำนพิธีเปิดงำนแสดงผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูปและ บ้ำนสันกับตองใต้ หมู่ท่ี 7 ชุดผ้ำ ✓ ผวจ.มอบ

สินค้ำพื นบ้ำน (OTOP) ครั งท่ี 1 ต.สำรภี อ.สำรภี พื นเมือง


