
หน้าที ่1 จาก 3

หน.
วิรุฬ คมสัน รัฐพล ศรัณยู ส่วนฯ

เข้ารับการอบรมเพื่อพฒันาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง ห้องศุภมิตร ช้ัน 7 

ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อมุ่งสูค่วามเป็นเลิศ โรงแรมรอยัล ปรินส์เซส หลานหลวง

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กทม.

07.50 น. ประธานการชักธงชาติไทย เน่ืองในวันพระราชทาน บริเวณเสาธง เครื่องแบบ 
พร้อม ธงชาติไทย หน้าอาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัด สีกากี สวมหมวหก

08.30 น. ประธานเปิดเวทีสัมมนาวิชาการ การขับเคลือ่นงาน โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด ชุดสุภาพ 

ส่งเสรมิการเกษตรระดับพืน้ที ่จ.เชียงใหม่ ประจ าป ี2563

08.30 น. ต้อนรับคณะส านักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ 904 อ.กัลยาณิวัฒนา และ อ.เวียงแหง  ผวจ.มอบ

และร่วมส ารวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ

09.00 น. ประธานในพธิีเปิดการอบรมพฒันาทักษะทางเทคโนโลยี โรงแรมฮอไรซั่น วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท  ผวจ.มอบ

เพือ่เสรมิสรา้งคุณภาพชีวติและเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครู อ.ดอยสะเก็ด

และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.34

09.00 น. ประธานเปดิการประชุมเชิงปฏบิติัการ "มาภาคเหนือที่เดียว กรีนเลค รีสอร์ท  มอบ

ครบทั้งเที่ยวทั้งประชุม" ปลัดจังหวัด

รอง ผวจ.

วาระผู้บริหาร

วันจันทร์ที่  28  กันยายน   2563

เวลา ภารกิจ สถานที่ การแต่งกาย ผวจ. หมายเหตุ



หน้าที ่2 จาก 3

หน.
วิรุฬ คมสัน รัฐพล ศรัณยู ส่วนฯ

รอง ผวจ.
วันจันทร์ที่  28  กันยายน   2563

เวลา ภารกิจ สถานที่ การแต่งกาย ผวจ. หมายเหตุ

09.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลือ่นโครงการ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาราษฎร 

โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญงิ- บนพื้นที่สูง ต.ป่าแดด

 อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

09.30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและ หอ้งประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19  มอบ

ประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) เชียงใหม่ ผอ.สถาบันพัฒนา

ครั้งที่ 2/2563 ฝีมือแรงงานฯ

09.30 น. ประธานในพธิีเปิดธนาคารไอซบีีซ ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 5 ถ.ท่าแพ  ผวจ.มอบ
และบริษทั ลสีซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั สาขาเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ ต.ช้างคลาน

10.00 น. ประธานการประชุมคณะกรมการจัดสรรที่ดิน จ.เชียงใหม่ ห้องประชุม สนง.ที่ดินจังหวัด  ผวจ.มอบ

10.09 น. ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวแสดงความยินดีในพธิีส่งมอบ อาคารจอดรถยนต์หลังใหม่  มอบ

และเปิดใช้อาคารจอดรถยนต์ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ปลัดจังหวัด

11.00 น. ประธานพธิมีอบรางวลัสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด โรงแรมคุ้มภูค า  ผวจ.มอบ

และอบายมุข

13.00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ห้องประชุมอาคาร 60 ปี  ผวจ.มอบ

ถวายผ้ากระฐินพระราชทาน ประจ าปี 2563 วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

13.30 น. ประธานการประชุม กศจ. เชียงใหม่ ห้องประชุม ช้ัน 3 

ครั้งที่ 12/2563 สนง.ศึกษาธิการจังหวัด



หน้าที ่3 จาก 3

หน.
วิรุฬ คมสัน รัฐพล ศรัณยู ส่วนฯ

รอง ผวจ.
วันจันทร์ที่  28  กันยายน   2563

เวลา ภารกิจ สถานที่ การแต่งกาย ผวจ. หมายเหตุ

13.30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2  ผวจ.มอบ

พัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563 ศาลากลางจังหวัด

13.30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพจิารณาให้สถานะ ห้องประชุม 3 ช้ัน 3  มอบ

คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อย ศาลากลางจังหวัด ปลัดจังหวัด

จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563

13.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการเพือ่แก้ไขปัญหาเกษตรกร ห้องประชุม สนง.พาณิชย์จังหวัด  มอบ
อนัเน่ืองมาจากผลติผลการเกษตรระดับจังหวัด จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2563 ช้ัน 2 ศาลากลางจังหวัด ปลัดจังหวัด

14.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการ ห้องประชุมเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา  ผวจ.มอบ

ความปลอดภัยทางถนน จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563 ศูนย์ราชการจังหวัด

19.00 น. ประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้บริหารสังกัด สพม.34 ห้องป่าสักหลวง ชุดสุภาพ 

ที่เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2563 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

19.00 น. ประธานในงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ สังกัด โรงแรมคุ้มภูค า  ผวจ.มอบ

ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ กลุม่ 6 ประจ าปี 2563


