
หนา้ที ่1 จาก 3

หน.
วิรุฬ คมสัน รัฐพล ศรัณยู ส่วนฯ

08.00 น. ร่วมประชุมสัมมนา "การขับเคลือ่นนโยบายส าคัญเร่งด่วน อาคารคอนเวนช่ันเซน็เตอร์  ผวจ.มอบ
ของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กทม.

09.00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการขับเคลือ่น โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว  ผวจ.มอบ
และขยายผลโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่

09.00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทยีบ ห้องประชุมลีลาวดี  ผวจ.มอบ
คดีสถานพยาบาลประจ าจังหวัดเชียงใหม่ สนง.สาธารณสุข จ.เชียงใหม่

09.00 น. รว่มสัมมนาและจัดสัมมนาของคณะกรรมาธกิารการกฎหมาย โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่  มอบ
การยุติธรรม และการต ารวจ วุฒิสภา ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ ปลัดจังหวัด

09.09 น. ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระวิหารหลวง วัดสวนดอก เครื่องแบบ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปหีลวง พระอารามหลวง ปกติขาว
เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

10.00 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทนุ ห้องประชุม  ผวจ.มอบ
หมุนเวียนเพื่อการกูยื้มแกเ่กษตรกรและผู้ยากจนสว่นจังหวัด สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.เชียงใหม่

10.00 น. คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา เดินทางกลับ กทม. ทา่อากาศยานเชียงใหม่  ผวจ.มอบ
10.00 น. ร่วมกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทาน โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร  ผวจ.มอบ

ส่วนภมิูภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ อ.เมืองเชียงใหม่
10.30 น. ประธานเปิดการอบรมพฒันาศักยภาพและเพิ่มประสทิธิภาพ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  มอบ

บุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่ ปลัดจังหวัด

รอง ผวจ.

วาระผู้บริหาร

วันศุกร์ที ่ 21  สิงหาคม   2563

เวลา ภารกิจ สถานที่ การแต่งกาย ผวจ. หมายเหตุ



หนา้ที ่2 จาก 3

หน.
วิรุฬ คมสัน รัฐพล ศรัณยู ส่วนฯ

รอง ผวจ.
วันศุกร์ที ่ 21  สิงหาคม   2563

เวลา ภารกิจ สถานที่ การแต่งกาย ผวจ. หมายเหตุ

12.00 น. นางเฮเลเนอ บดุลีเกอร์ อาร์ทเิอดา เอกอัครราชทตู ร้านอาหารแสนค าเทอร์เรส ชุดสากลนิยม  ผวจ.มอบ
สมาพันธรัฐสวิสประจ าประเทศไทย หารือข้อราชการ หมู่บ้านในฝันโครงการ 2 อ.เมืองเชียงใหม่

13.00 น. ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพฒันากลุ่มจังหวัด ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์  ผวจ.มอบ
ภาคเหนือตอนบน 1 ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ โรงแรมดิเอ็มเพรส
พ.ศ. 2565 และแผนปฏบิติัราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2565 ถ.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่

13.00 น. เปดิอบรมโครงการจัดท าระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ ห้องประชุม 3 ช้ัน 3  มอบ
(GIS) และระบบ Application ฐานข้อมูลผู้ใช้แรงงาน ศาลากลางจังหวัด ปลัดจังหวัด
ทีพ่ักอาศัยในทีพ่ักคนงาน

13.30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม ห้องประชุมศูนย์ประสานงานเพือ่พทิกัษ์  ผวจ.มอบ
หรอืองค์กรภาคเอกชนเปน็องค์กรสาธารณประโยชน์และรบัรอง สิทธิเด็กและสตรี จ.เชียงใหม่
องค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมขนจังหวัดเชียงใหม่ ช้ัน 5 ศาลากลางจังหวัด

14.40 น. ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ เครื่องแบบ  ผวจ.มอบ
พร้อม อคัรราชกมุารี กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี อ.เมืองเชียงใหม่ ปกติขาว

(เสด็จเวลา 15.40 น.) สวมหมวก
15.00 น. รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อาคารศูนย์เฉลิมพระเกียรติ เครื่องแบบ 
พร้อม อัครราชกุมาร ีกรมพระศรสีวางควฒัน วรขัตติยราชนารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปกติขาว

(ผวจ.น่ังต าแหน่งเฝ้าฯ) (เสด็จถึงเวลา 16.00 น.) สวมหมวก
15.00 น. ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการด าเนินการ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2  ผวจ.มอบ

ตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ศาลากลางจังหวัด



หนา้ที ่3 จาก 3

หน.
วิรุฬ คมสัน รัฐพล ศรัณยู ส่วนฯ

รอง ผวจ.
วันศุกร์ที ่ 21  สิงหาคม   2563

เวลา ภารกิจ สถานที่ การแต่งกาย ผวจ. หมายเหตุ

17.00 น. ประธานในพิธีเปิดงาน "ประชารัฐพัฒนาเกษตรอินทรีย์" ลานกิจกรรม มีโชคมาร์เก็ตต้ิง  ผวจ.มอบ
18.50 น. ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อาคารศูนย์เฉลิมพระเกียรติ เครื่องแบบ 
พร้อม อัครราชกุมาร ีกรมพระศรสีวางควฒัน วรขัตติยราชนารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปกติขาว

(เสด็จกลับเวลา 19.50 น.) สวมหมวก
19.30 น. รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ เครื่องแบบ  ผวจ.มอบ
พร้อม อัครราชกุมาร ีกรมพระศรสีวางควฒัน วรขัตติยราชนารี อ.เมืองเชียงใหม่ ปกติขาว

(เสด็จถึงเวลา 20.30 น.) สวมหมวก


