
หน้าที ่1 จาก 3

หน.
วิรุฬ คมสัน รัฐพล ศรัณยู ส่วนฯ

07.10 น. ต้อนรับ คณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิก ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

วุฒิสภาพบประชาชน 
08.00 น. ต้อนรับ คณะ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เจ้าหน้าที่ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 เครื่องแบบฯ  ผวจ.มอบ

ประจ าส านักพระราชวังพเิศษ ซึ่งจะอัญเชิญเทียนพรรษา สีกากี แขนยาว

พระราชทานถวายแด่ พระครูพิธานนพกิจ ณ วัดพระธาตุล าปางหลวง สวมหมวก
08.15 น. ต้อนรับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

08.30 น. ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง "แผนและเป้าหมาย ห้องราชพฤษ์ อาคารนิทรรศการ 1 

การปฏิบัติงานฯ ของสถานีเกษตรหลวงและศูนย์พฒันา อุทยานหลวงราชพฤกษ์
โครงการหลวง และการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง"

08.30 น. ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี เข้าพบ ห้องท างาน รอง ผวจ.ชม.  ผวจ.มอบ
เพื่อหารือข้อราชการ

08.30 น. ต้อนรับและติดตามคณะ พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา เรือนจ าอ าเภอฝาง  มอบ
กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 ในการปฏิบัติภารกิจใน จ.เชียงใหม่ ปลัดจังหวัด

08.30 น. รว่มการสัมมนาเรื่อง "แผนและเปา้หมายการปฏบิติังานฯ ห้องราชพฤษ์ อาคารนิทรรศการ 1  มอบ
ของสถานีเกษตรหลวงและศูนย์พฒันาโครงการหลวงฯ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ผอ.กลุ่มงานบริหาร

และการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ฯ

รอง ผวจ.

วาระผู้บริหาร

วันพุธที่  19  สิงหาคม   2563

เวลา ภารกิจ สถานที่ การแต่งกาย ผวจ. หมายเหตุ



หน้าที ่2 จาก 3

หน.
วิรุฬ คมสัน รัฐพล ศรัณยู ส่วนฯ

รอง ผวจ.
วันพุธที่  19  สิงหาคม   2563

เวลา ภารกิจ สถานที่ การแต่งกาย ผวจ. หมายเหตุ

08.45 น. ร่วมประชุมและติดตามคณะ ในการจัดต้ังศูนย์ฝึก ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 ชุดจิตอาสาพระราชทาน

จิตอาสา 904 รุ่นพื้นฐาน ประจ าภูมิภาค โทนสีฟ้า
09.00 น. ประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมี ห้องประชุม 1 ช้ัน 2  ผวจ.มอบ

ส่วนร่วมโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ ศาลากลางจังหวัด
09.00 น. ร่วมประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจ าปี ห้องประชุม 3 ช้ัน 3  ผวจ.มอบ

งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 ศาลากลางจังหวัด
10.00 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 30 ห้องประชุม ช้ัน 3  ผวจ.มอบ

แห่งประมวลรัษฎากร สนง.สรรพากรภาค 8
11.00 น. ร่วมพบปะสือ่มวลชนและบรรยายสรุปการขับเคลือ่น บริเวณพืน้ทีข่ยายผลโครงการพัฒนาชนบท  ผวจ.มอบ

งานพัฒนาตามแนวพระราชด าริ และความร่วมมือกับ เชิงพื้นที่ประยุกต์ฯ ต.ทุ่งข้าวพวง 
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ อ.เชียงดาว

11.00 น. ประธานในพธิเีปดิโครงการบ าบดัฟืน้ฟฯู ศูนย์ปรบัเปลี่ยน ห้องประชุมกองร้อย อส.จ.ชม. ที่ 1  มอบ
พฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 4 ปลัดจังหวัด

13.00 น. ประชุมช้ีแจงการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC)  ผวจ.มอบ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที ่4 ปี 2564 (ประเทศไทย) ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัด (ผ่านวิดีทัศน์ทางไกล)

13.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ห้องประชุม 3 ช้ัน 3  

จังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัด
13.30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาประกาศ ห้องประชุม 4 ช้ัน 4   หน.สนจ.

เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ศาลากลางจังหวัด



หน้าที ่3 จาก 3

หน.
วิรุฬ คมสัน รัฐพล ศรัณยู ส่วนฯ

รอง ผวจ.
วันพุธที่  19  สิงหาคม   2563

เวลา ภารกิจ สถานที่ การแต่งกาย ผวจ. หมายเหตุ

13.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการพจิารณารายงาน ห้องประชุม 1003 ช้ัน 10  มอบ
การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมโครงการอาคาร สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติฯ ผอ.ทสจ.ชม.
 การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน ครั้งที่ 28/2563 กทม.

14.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ (ก.ช.ภ.จ.) ห้องประชุม 4 ช้ัน 4 ศาลากลางจังหวัด 

16.00 น. รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 เครื่องแบบฯ 
พร้อม อคัรราชกมุารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี สีกากี แขนยาว

(เสด็จถึงเวลาประมาณ 17.00 น.) สวมหมวก
16.10 น. รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ เครื่องแบบฯ  ผวจ.มอบ
พร้อม อคัรราชกมุารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี สีกากี แขนยาว

(เสด็จถึงเวลาประมาณ 17.10 น.) สวมหมวก
16.30 น. ร่วมกิจกรรมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน วิสาหกิจชุมชนกลุม่เกษตรกรแปรรูป  ผวจ.มอบ

ดอยหลวง อ.เชียงดาว


