
หนา้ที ่1 จาก 3

หน.
ส ำเริง รัฐพล ศรัณยู วีระพันธ์ ส่วนฯ

08.00 น. ตรวจพืน้ทีร่ับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ ลำน ฮ. ค่ำยดำรำรัศมี 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี พื้นที่ อ .ฝำง

09.00 น. ประธำนในพิธีปดิกำรฝึกอบรมผู้ต้องขังโครงกำร เรือนจ ำอ ำเภอฝำง เครื่องแบบ 
"โคกหนองนำแห่งน้ ำใจและควำมหวัง กรมรำชทัณฑ์" รุ่นที่ 5 อ.ฝำง ปกติขำว

09.00 น. ประธำนในพิธีปดิกำรฝึกอบรมผู้ต้องขังโครงกำร ทณัฑสถำนหญิงเชียงใหม่ เครื่องแบบ  ผวจ.มอบ

"โคกหนองนำแห่งน้ ำใจและควำมหวัง กรมรำชทัณฑ์" รุ่นที่ 5 อ.เมืองเชียงใหม่ ปกติขำว

09.00 น. ประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรปฏริูปทีดิ่น ห้องประชุม 3 ช้ัน 3  ผวจ.มอบ

จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที ่3/2563 ศำลำกลำงจังหวัด

09.00 น. ประธำนในพิธีเปดิค่ำยเยำวชนรักษด์อยอินทนนท์ ที่ท ำกำรอุทยำนแห่งชำติดอยอินทนนท์ ชุดสุภำพ  ผวจ.มอบ

สืบสำนปณิธำนพ่อเจ้ำอินทวิชยำนนท์ อ.จอมทอง

09.00 น. ประธำนพิธีเปดิกิจกรรมฝึกอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์  ผวจ.มอบ

กำรจัดท ำตลำดออนไลน์แบบมืออำชีพ อ.เมืองเชียงใหม่

09.00 น ประธำนเปิดกำรอบรมสัมมนำเกีย่วกับกฎหมำยกิจกำร ห้องประชุมนันทำ 1 - 2 ชุดสุภำพ  ผวจ.มอบ
กระจำยเสยีง กจิกำรโทรคมนำคม และกจิกำรวิทยุคมนำคม ประจ ำป ี2563 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อ.เมืองเชียงใหม่

09.00 น. ต้อนรับ คณะกองงำนในพระองค์สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ รีสอร์ทบำ้นทุง่ละคร  มอบ

กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติรำชนำรี และร่วมส ำรวจ วัดธำรำทพิย์ชัยประดิษฐ์ ปลัดจังหวัด

พืน้ทีแ่ละประชุมเตรียมกำรรับเสด็จ อ.แม่แตง

รอง ผวจ.

วำระผู้บริหำร

วันอังคำรที ่ 24 พฤศจิกำยน   2563

เวลำ ภำรกิจ สถำนที่ กำรแต่งกำย ผวจ. หมำยเหตุ



หนา้ที ่2 จาก 3

หน.
ส ำเริง รัฐพล ศรัณยู วีระพันธ์ ส่วนฯ

รอง ผวจ.
วันอังคำรที ่ 24 พฤศจิกำยน   2563

เวลำ ภำรกิจ สถำนที่ กำรแต่งกำย ผวจ. หมำยเหตุ

09.30 น. ประชุมรับมอบนโยบำยฯ และประชุมกองอ ำนวยกำร ห้องศูนย์ปฏบิติักำรจังหวัด (POC)   ผวจ.มอบ/

น้ ำแห่งชำติ ครั้งที ่4/2563 ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ช้ัน 3 ศำลำกลำงจังหวัด หน.สนจ.ชม.

09.30 น. ประธำนพธีีสตมวำรครบ 100 วัน ของพระครูมงคลยติคุณ วัดวุฑฒิรำษฎร์ (บำ้นฟ่อน) ชุดขำว  ผวจ.มอบ

(หลวงปูค่รูบำดวงดี ยติโก) ต.หนองควำย อ.หำงดง

09.30 น. ประชุมคณะกรรมกำรจัดสรรทีดิ่น จ.เชียงใหม่ ห้องประชุม สนง.ทีดิ่น จ.เชียงใหม่ 

10.00 น. ประชุมร่วมกับคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพจิำรณำศึกษำ เทศบำลต ำบลเชียงดำว  มอบ

ปัญหำที่ดินและกำรออกเอกสำรสิทธิในที่ดิน สภำผู้แทนรำษฎร อ.เชียงดำว ผอ.ทสจ.ชม.

10.00 น. ประธำนแถลงข่ำวสื่อมวลชนประจ ำสัปดำห์ ห้องประชุม 4 ช้ัน 4  ผวจ.มอบ

ศำลำกลำงจังหวัด

11.00 น. ตรวจสถำนที่เตรียมกำรรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ บำ้นห้วยลึก 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี อ.ฝำง

ณ โรงเก็บผลิตภณัฑ์ทำงกำรเกษตร โรงวิจัยพืช

11.00 น. ประธำนกรรมกำรคัดเลือกกรรมกำรผู้แทนเกษตรกร ห้องประชุม 3 ช้ัน 3  ผวจ.มอบ

ในคณะกรรมกำรปฏริูปทีดิ่นจังหวัด ศำลำกลำงจังหวัด

13.00 น. ร่วมส ำรวจพืน้ทีแ่ละประชุมเตรียมกำรรับเสด็จ พิพิธภณัฑ์ผ้ำไหมสันก ำแพงและ  มอบ

พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำอทติยำทรกิติคุณ ส ำนักชลประทำนที ่1 ปลัดจังหวัด

13.30 น. ประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัด ห้องประชุม 3 ช้ัน 3   ผวจ.มอบ/

แบบบรูณำกำร (ก.บ.จ.) ครั้งที ่8/2563 ศำลำกลำงจังหวัด หน.สนจ.ชม.



หนา้ที ่3 จาก 3

หน.
ส ำเริง รัฐพล ศรัณยู วีระพันธ์ ส่วนฯ

รอง ผวจ.
วันอังคำรที ่ 24 พฤศจิกำยน   2563

เวลำ ภำรกิจ สถำนที่ กำรแต่งกำย ผวจ. หมำยเหตุ

14.00 น. ประธำนกำรประชุมเตรียมควำมพร้อมกำรจัดกจิกรรม ห้องประชุม 4 ช้ัน 4 

"5 ธันวำมหำรำช" จ.เชียงใหม่ ประจ ำปี 2563 ครั้งที ่2/2563 ศำลำกลำงจังหวัด

15.00 น. ประชุมผู้เกี่ยวข้องกำรออกโฉนดทีดิ่นวัดพระธำตุดอยค ำ วัดพระธำตุดอยค ำ อ.เมืองเชียงใหม่ 

17.30 น. ส่ง คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำปัญหำที่ดิน ทำ่อำกำศยำนเชียงใหม่  ผวจ.มอบ

และกำรออกเอกสำรสิทธิในทีดิ่น สภำผู้แทนรำษฎร


