
หนา้ที ่1 จาก 3

หน.
ส ำเริง รัฐพล ศรัณยู วีระพันธ์ ส่วนฯ

08.40 น. ต้อนรับ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉำยำ องคมนตรี สนำม ฮ.โครงกำรเกษตรหลวงอ่ำงขำง เครื่องแบบ  ผวจ.มอบ
สีกำกี แขนยำว

09.00 น. ประธำนในพิธีเปิดโครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว ลำนกิจกรรมเทศบำลต ำบลแม่แรม ชุดสุภำพ  ผวจ.มอบ

ต ำบลแม่แรม อ.แม่ริม

09.00 น. ประธำนพิธีเจริญพระพุทธมนต์ "พฤกษำมหำมงคล" ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 เครื่องแบบ  ผวจ.มอบ

อ.เมืองเชียงใหม่ สีกำกี แขนยำว

09.00 น. ลงพื้นที่ตวรจกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำร อ.เมืองเชียงใหม่  ผวจ.มอบ

โรงแรม 8 แห่ง

09.00 น. กล่ำวต้อนรับปลัดกระทรวงสำธำรณสุขในกำรประชุม ห้องแกรนด์ล้ำนนำบอลรูม ชุดสุภำพ  ผวจ.มอบ
สนง.ปลดักระทรวงสำธำรณสขุสว่นกลำงและสว่นภูมิภำค นอกสถำนที่ โรงแรมแชงกรี-ลำ เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่

09.00 น. ติดตำมคณะ นำยพลำกร สุวรรณรัฐ องคมนตรี อ.สะเมิง เครื่องแบบ  มอบ

ในกำรติดตำมและขับเคลือ่นโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ สีกำกี แขนยำว ปลัดจังหวัด

09.00 น. ประธำนพิธีเปิดกำรอบรมกำรใช้แอพพลิเคช่ันเพื่อบริหำร โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด ชุดสุภำพ  มอบ

จัดกำรเช้ือเพลิงชีวมวลในระดับพื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่ ปลัด อบจ.

09.30 น. ประธำนกำรประชุมเพื่อหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ ห้องประชุมสภำเทศบำล ต.แม่วำง  ผวจ.มอบ

ควำมเดือดร้อน กรณีร้องเรียนกำรออกโฉนดที่ดินทับที่ท ำกิน อ.แม่วำง

วำระผู้บริหำร

วันศุกร์ที่  25  ธันวำคม  2563

เวลำ ภำรกิจ สถำนที่ กำรแต่งกำย ผวจ. หมำยเหตุ
รอง ผวจ.



หนา้ที ่2 จาก 3

หน.
ส ำเริง รัฐพล ศรัณยู วีระพันธ์ ส่วนฯ

วันศุกร์ที่  25  ธันวำคม  2563

เวลำ ภำรกิจ สถำนที่ กำรแต่งกำย ผวจ. หมำยเหตุ
รอง ผวจ.

09.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสถำนที่ท ำงำนของ ห้องศูนย์ปฏิบัติกำรจังหวัด (POC) ชุดสุภำพ  มอบ

หน่วยรำชกำรในเขต กทม. และเมืองหลัก ช้ัน 3 ศำลำกลำงจังหวัด หน.สนจ.

09.55 น. กล่ำวต้อนรับ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉำยำ องคมนตรี เพือ่เชิญ ฐำนปฏิบัติกำรบ้ำนนอแล อ่ำงขำง เครื่องแบบ  ผวจ.มอบ

สิง่ของพระรำชทำนมอบแก่ เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติภำรกิจ 80 ชุด สีกำกี แขนยำว

10.00 น. ผู้แทนสังฆทำน ผ้ำไตร และเครื่องนุ่งห่มกันหนำว วัดสันต้นเปำ ต.แม่ข่ำ เครื่องแบบ 
มอบให้แก่รำษฎรผู้ประสบภยัหนำวในพืน้ทีต่ ำบลแม่ข่ำ อ.ฝำง ปกติขำว

และต ำบลอืน่ๆ ใน อ.ฝำง จ.เชียงใหม่ สวมหมวก

10.00 น. ประธำนกำรประชุมหำรือกำรเตรียมควำมพร้อม ห้องประชุมเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษำ  ผวจ.มอบ

กำรด ำเนินกำรจัดงำนมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ศูนย์รำชกำรจังหวัด

13.30 น. ประธำนกำรประชุม กศจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 20/2563 ห้องประชุม สนง.ศึกษำธิกำร จ.ชม. ชุดสุภำพ 

13.30 น. ประธำนกำรประชุมเพื่อพิจำรณำโครงกำรจัดหำระบบ ห้องศูนย์ปฏิบัติกำรจังหวัด (POC)  ผวจ.มอบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ครั้งที่ 1/2563 ช้ัน 3 ศำลำกลำงจังหวัด

13.30 น. ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกำรพัฒนำพิงคนคร ห้องประชุม สนง.เชียงใหม่  ผวจ.มอบ

ครั้งที่ 123/2563 ไนท์ซำฟำรี

13.30 น. ประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรพฒันำกำรบริหำรงำน ห้องประชุม 4 ช้ัน 4  ผวจ.มอบ

ยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2563 ศำลำกลำงจังหวัด
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หน.
ส ำเริง รัฐพล ศรัณยู วีระพันธ์ ส่วนฯ

วันศุกร์ที่  25  ธันวำคม  2563

เวลำ ภำรกิจ สถำนที่ กำรแต่งกำย ผวจ. หมำยเหตุ
รอง ผวจ.

16.30 น. ประธำนพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off เส้นทำง Cocoon Farm ชุดสุภำพ  ผวจ.มอบ

กำรท่องเที่ยวชำติพันธุ์ล้ำนนำ อ.สันก ำแพง

17.30 น. ส่ง นำยพลำกร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ท่ำอำกำศยำนทหำรกองบิน 41 เครื่องแบบ  มอบ
สีกำกี แขนยำว ปลัดจังหวัด


