
หน้าที ่1 จาก 3

หน.
ส ำเริง รัฐพล ศรัณยู วีระพันธ์ ส่วนฯ

08.45 น. ติดตำมคณะ นำยนุรักษ์ มำประณีต องคมนตรี โรงเรียนมัธยมกัลยำณิวัฒนำฯ เครื่องแบบ 
ตรวจเย่ียมโรงเรียนมัธยมกัลยำณิวัฒนำฯ อ.กัลยำณิวัฒนำ สีกำกี แขนยำว

08.45 น. ต้อนรับ นำยนุรักษ์ มำประณีต องคมนตรี และร่วมตรวจเย่ียม โรงเรียนมัธยมกัลยำณิวัฒนำฯ  มอบ

โรงเรียนในโครงกำรกองทุนกำรศึกษำ อ.กัลยำณิวัฒนำ นอ.กัลยำณิวัฒนำ

09.00 น. วิทยำกรบรรยำยแก่นักศึกษำหลักสูตรเสนำธิกำรทหำร ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1 ชุดสุภำพ  ผวจ.มอบ

รุ่นที่ 62 ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่

09.00 น. ประชุมคณะท ำงำนกลั่นกรองแผนงำน/โครงกำร คณะที ่5 ห้องประชุม 3 ช้ัน 3  ผวจ.มอบ

ส ำหรับรองนำยกรัฐมนตรี (นำยอนุทิน ชำญวีรกูล) ศำลำกลำงจังหวัด

09.00 น. ร่วมตรวจพิสูจน์ที่ดินของคณะกรรมกำรป้องกันกำรท ำลำย อ.เมืองเชียงใหม่ อ.สันทรำย 

ทรัพยำกรธรรมชำติทีดิ่นทีติ่ดแม่น้ ำ ประจ ำจังหวัดเชียงใหม่ อ.หำงดง และ อ.สันป่ำตอง

09.00 น. ประชุมเตรียมกำรรับเสด็จและกำรถวำยควำมปลอดภัย สโมสรกำวิละ ค่ำยกำวิละ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี อ.เมืองเชียงใหม่

เสด็จพระรำชด ำเนินมำทรงเปดิงำน "โครงกำรหลวง 2563" 

(วันที่ 21 ธ.ค. 63) และประชุมเตรียมกำรรับเสด็จและกำรถวำยควำมปลอดภัย

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และเจ้ำคุณพระสินีนำฏ พิลำสกัลยำณี 

มำทรงบ ำเพ็ญพระรำชกุศลถวำยผ้ำไตร และเครื่องสังฆทำน (วันที่ 23 ธ.ค. 63)

วำระผู้บริหำร

วันพุธที่  16  ธันวำคม   2563

เวลำ ภำรกิจ สถำนที่ กำรแต่งกำย ผวจ. หมำยเหตุ
รอง ผวจ.



หน้าที ่2 จาก 3

หน.
ส ำเริง รัฐพล ศรัณยู วีระพันธ์ ส่วนฯ

วันพุธที่  16  ธันวำคม   2563

เวลำ ภำรกิจ สถำนที่ กำรแต่งกำย ผวจ. หมำยเหตุ
รอง ผวจ.

09.30 น. ประชุมกับคณะกรรมำธกิำรทีดิ่น ทรพัยำกรธรรมชำติและ หอ้งประชุมคณะกรรมำธกิำร (สผ.) 304 ช้ัน 3 

สิง่แวดล้อม อำคำรรัฐสภำ กทม.

09.30 น. ร่วมงำนแถลงข่ำวเปิดตัวคู่มือ The Michelin Guide โรงแรมโฟร์ซซีัน่ โฮเต็ล แบงค็อก ชุดสูทสำกล  ผวจ.มอบ

Bangkok, Chiang Mai, Phuket@Phang-Nga 2021 แอท เจ้ำพระยำริเวอร์ กทม.

09.30 น. ประธำนในพิธีบรรพชำและอุปสมบทศำสนทำยำท วัดเจ็ดยอด พระอำรำมหลวง ชุดผ้ำไทย
เฉลิมพระเกียรติฯ อ.เมืองเชียงใหม่ โทนสีเหลือง

10.30 น. ประชุมประสำนกำรปฏิบัติและส ำรวจพื้นที่เสีย่ง ศูนย์ฝึกนักศึกษำวิชำทหำร มทบ.33  มอบ
ในพื้นที่เศรษฐแนวเหนือ-ใต้ (NSEC) มทบ. 33 ปลัดจังหวัด

12.45 น. ต้อนรับ นำยนุรักษ์ มำประณีต องคมนตรี และร่วมตรวจเย่ียม โรงเรียนบ้ำนห้วยตอง  มอบ 
โรงเรียนในโครงกำรกองทุนกำรศึกษำ อ.แม่วำง นอ.แม่วำง

13.30 น. ติดตำมคณะ นำยนุรักษ์ มำประณีต องคมนตรี โรงเรียนบ้ำนห้วยตอง เครื่องแบบ 
ตรวจเย่ียมโรงเรียนบ้ำนห้วยตอง อ.แม่วำง สีกำกี แขนยำว

13.30 น. ประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ ห้องประชุม 3 ช้ัน 3 ศำลำกลำงจังหวัด 

13.30 น. ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองกำรขอใช้พืน้ที่ ห้องศูนย์ปฏิบัติกำรจังหวัด (POC) 

ภำยในอำคำรอ ำนวยกำร ศูนย์รำชกำรจังหวัด ช้ัน 3 ศำลำกลำงจังหวัด
13.30 น. ประธำนกำรประชุมหวัหน้ำสว่นรำชกำร และผู้แทน อปท. เพือ่เสนอ ห้องประชุม 5 ช้ัน 5   ผวจ.มอบ/

รำยช่ือบุคคลผู้สมควรได้รับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ศำลำกลำงจังหวัด หน.สนจ.ชม.
ตำม พ.ร.บ.ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
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วันพุธที่  16  ธันวำคม   2563

เวลำ ภำรกิจ สถำนที่ กำรแต่งกำย ผวจ. หมำยเหตุ
รอง ผวจ.

13.30 น. ประธำนกำรประชุม กศจ. ครั้งที่ 19/2563 ห้องประชุม สนง.ศึกษำธิกำร  เลือกประธำน

 จ.เชียงใหม่ ในที่ประชุม

17.30 น. ร่วมพิธีมอบรำงวัลและงำนเลีย้งรับรอง โรงแรมโฟร์ซซีัน่ โฮเต็ล แบงค็อก  ผวจ.มอบ

แอท เจ้ำพระยำริเวอร์ กทม.


