
หนา้ท ี1 จาก 3

หน.

สําเริง รัฐพล ศรัณยู วีระพันธ สวนฯ

08.15 น. สํารวจพื้นท่ีเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา พื้นที่ อ.ฝาง อ.แมริม และ เคร่ืองแบบ  ผวจ.มอบ

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.เมืองเชียงใหม สีกากี แขนยาว

08.30 น. ตอนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 เครื่องแบบ 
(เดินทางถึงเวลา 08.30 น. สีกากี แขนยาว

08.30 น. รวมประชุมเชิงปฏิบัตกิารแนวทางความรวมมือการพัฒนา โรงแรมรติ ลานนา ริเวอรไซด ชุดสุภาพ  มอบ 

เมืองเชียงใหมเปนศูนยกลางของการพัฒนาระบบนิเวศ สปา รีสอรท เชียงใหม หน.สนจ.

นวัตกรรมในภูมิภาค อ.เมืองเชียงใหม

08.30 น. ประธานในพธิีเปดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธ สนามกีฬาโรงเรียนพัฒนวิทยศึกษา  มอบ

สรางการรับรูเกี่ยวกับปญหาหมอกควันไฟปาฯ อ.สันปาตอง อ.สันปาตอง ปลัดจังหวัด

08.45 น. ประธานในพิธีเปดการสัมมนาทางวิชาการ "บริหารพัสดุ โรงแรมดิเอ็มเพรส ชุดสุภาพ  ผวจ.มอบ

ใหปลอดภัย ถูกใจ และถูกตอง" อ.เมืองเชียงใหม

09.00 น. ตัวแทนคริสตชนเยี่ยมอวยพรในวันคริสตมาส หองรับรอง ผวจ.ชม. ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด 

09.00 น. ติดตามคณะ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี อ.เชียงดาว, อ.พราว เครื่องแบบ  ผวจ.มอบ

ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สีกากี แขนยาว

รอง ผวจ.

วาระผูบริหาร

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม  2563

เวลา ภารกิจ สถานที่ การแตงกาย ผวจ. หมายเหตุ



หนา้ท ี2 จาก 3

หน.

สําเริง รัฐพล ศรัณยู วีระพันธ สวนฯ

รอง ผวจ.

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม  2563

เวลา ภารกิจ สถานที่ การแตงกาย ผวจ. หมายเหตุ

09.00 น. ประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกผูทําคุณประโยชน หองประชุม สนง.วัฒนธรรม จ.ชม.  ผวจ.มอบ

ตอพระพุทธศาสตร ประจําป 2564 ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวัด

09.00 น. ประธานในพธิีเปดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธ สนามหนาท่ีวาการอําเภอจอมทอง

สรางการรับรูเก่ียวกับปญหาหมอกควันไฟปาฯ อ.จอมทอง อ.จอมทอง

09.30 น. คณะกรรมการประสานงานโปสเตสแตนทเชียงใหม หองรับรอง ผวจ.ชม. 
เขาเยี่ยมอวยพรในวันคริสตมาส ชั้น 3 ศาลากลางจงัหวัด

10.00 น. ประธานการประชุม ก.ท. จ.เชียงใหม คร้ังที่ 12/2563 หองประชุม 5 ชั้น 5  เลือกประธาน

ศาลากลางจงัหวัด ในที่ประชุม

13.00 น. ทูตวัฒนธรรมแหงสยามและครอบครัว เขาอวยพรและ หองประชุม 3 ชั้น 3 
สวัสดีปใหม ศาลากลางจังหวัด

13.30 น. ประธานการประชุมพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร หองศูนยปฏิบัติการจังหวัด (POC)  ผวจ.มอบ

ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 5/2563 ชั้น 3 ศาลากลางจงัหวัด

13.30 น. ใหสัมภาษณคณะวิจยัโครงการศกึษาระบบและกลไก หองทํางานรอง ผวจ.ชม.  ผวจ.มอบ

การผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการใชประโยชน ชั้น 3 ศาลากลางจงัหวัด

ในระดับพื้นท่ี ผานระบบการประชุมออนไลน (Zoom)

13.30 น. ประธานการประชุม ก.อบต. จ.เชียงใหม ครั้งท่ี 12/2563 หองประชุม 5 ชั้น 5  เลือกประธาน

ศาลากลางจงัหวัด ในที่ประชุม



หนา้ท ี3 จาก 3

หน.

สําเริง รัฐพล ศรัณยู วีระพันธ สวนฯ

รอง ผวจ.

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม  2563

เวลา ภารกิจ สถานที่ การแตงกาย ผวจ. หมายเหตุ

13.30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนยปฏิบัติการ หองประชุม 1 ชั้น 2  ผวจ.มอบ

ปองกันและปราบปรามการคามนุษย จ.เชียงใหม ครั้งท่ี 3/2563 ศาลากลางจงัหวัด

13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการศูนยปฏิบัติการปองกันและ หองประชุม 1 ชั้น 2  มอบ

ปราบปรามการคามนุษย จ.เชียงใหม ศาลากลางจงัหวัด ปลัดจังหวัด

14.00 น. ประชุมสรุปผลการสํารวจพื้นท่ีเตรียมการรับเสด็จ หอประชุมเดชะตุงคะ เคร่ืองแบบ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กองบิน 41 สีกากี แขนยาว

สยามบรมราชกุมารี


