
หนา้ที ่1 จาก 3

หน.
วิรุฬ คมสัน รัฐพล ศรัณยู ส่วนฯ

08.00 น. ประธานพิธีไหว้ครู วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  ผวจ.มอบ

ประจ าปกีารศึกษา 2563

09.00 น. ประชุมช้ีแจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ห้องประชุมคณะกรรรมาธิการ (สว.) 

ร่างพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หมายเลข 416-417 ช้ัน 4 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา อาคารรัฐสภา กทม.

09.00 น. ประธานในพิธีเปดิการอบรมหลักสูตร "จิตอาสา เรือนจ าอ าเภอฝาง ชุดจิตอาสา  ผวจ.มอบ

ราชทณัฑ์ (จอส.รพ.)" อ.ฝาง เสือ้สีเหลือง

09.00 น. ประธานในพิธีเปดิงาน "MAE HONG SON Coffee Di BOSCO COFFEE SPECIALIST  ผวจ.มอบ

Cupping Day 2020" ต.โปง่แยง อ.แม่ริม

09.30 น. บรรยายพิเศษและมอบนโยบาย เรื่อง การขับเคลื่อน หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ผวจ.มอบ

จังหวัดเชียงใหม่สู่จังหวัดคุณธรรมต้นแบบ ศูนย์ราชการจังหวัด

10.00 น. กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปในหัวข้อ "Chiangmai NPS rice Grain Auditorium  มอบ

Smart City" ให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ปลัดจังหวัด

นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที ่75 ม.เชียงใหม่

11.00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูล ห้องประชุมเล็ก อาคารหอพัก 700 ปี  ผวจ.มอบ

ประกอบการเสนอตัวเปน็เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5

รอง ผวจ.

วาระผู้บริหาร

วันพฤหัสบดีที ่ 27  สิงหาคม   2563

เวลา ภารกิจ สถานที่ การแต่งกาย ผวจ. หมายเหตุ



หนา้ที ่2 จาก 3

หน.
วิรุฬ คมสัน รัฐพล ศรัณยู ส่วนฯ

รอง ผวจ.
วันพฤหัสบดีที ่ 27  สิงหาคม   2563

เวลา ภารกิจ สถานที่ การแต่งกาย ผวจ. หมายเหตุ

11.00 น. ประธานเปดิการฝึกอบรมโครงการปลูกฝังจิตส านึก ห้องประชุมใหญ่หอพัก 700 ปี  มอบ

รักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ปลัดจังหวัด

ประจ าป ี2563 จังหวัดเชียงใหม่

12.45 น. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทา่อากาศยานเชียงใหม่

เกษตรและสหกรณ์ และคณะ เดินทางมาปฏบิติัราชการ

13.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทยีบคดี ห้องประชุม สนง.โยธาธิการและ  ผวจ.มอบ

ตามพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ผังเมือง จ.เชียงใหม่

13.30 น. รว่มสัมมนาทางวชิาการ โครงการอบรมสัมมนาวชิาการ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

บริบทของทอ้งถิ่นกับการพัฒนาประเทศ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ

13.30 น. ประชุมช้ีแจงเพือ่ซกัซอ้มแนวทางการด าเนินการตาม ห้องศูนย์ปฏบิติัการจังหวัด (POC)  ผวจ.มอบ

มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เกีย่วกับ ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัด

มาตรการเพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงาน (ผ่านการประชุมวิดีทศัน์ Video Conference)

ของรัฐเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้กอ่นได้รับอนุญาต

13.30 น. ร่วมประชุมสรุปผลการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค ห้องประชุม คณะสัตวแพทยศาสตร์  มอบ

คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนัขบา้ ตามพระปณิธาน ส่วนกลางบางเขน ปศุสัตว์จังหวัด

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กทม.

เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ีกรมพระศรสีวางวฒัน

วรขัตติยราชนารี



หนา้ที ่3 จาก 3

หน.
วิรุฬ คมสัน รัฐพล ศรัณยู ส่วนฯ

รอง ผวจ.
วันพฤหัสบดีที ่ 27  สิงหาคม   2563

เวลา ภารกิจ สถานที่ การแต่งกาย ผวจ. หมายเหตุ

16.00 น. ประธานกล่าวเปิดงานครบรอบ 10 ปี เชียงใหม่สร้างสรรค์ นิรันดร์ โรแมนติก บูทีค รีสอร์ท เชียงใหม่ 

16.40 น. ส่ง ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทา่อากาศยานเชียงใหม่  ปลัดจังหวัด

เกษตรและสหกรณ์ และคณะ กลับ กทม.

17.00 น. ประธานเปดิงาน "สสว. Connext หอการค้าแฟร์ โครงการตลาดอนุสาร  ผวจ.มอบ

Chiang Mai Local Food 2020" ย่านไนทบ์าร์ซา่


