
หน้าที ่1 จาก 3

หน.
ส ำเริง รัฐพล ศรัณยู วีระพันธ์ ส่วนฯ

08.00 น. ผอ.สนง.ประสำนภำรกิจด้ำนควำมม่ันคงกับกองอ ำนวยกำร ห้องรับรอง ผวจ.ชม. ชุดสุภำพ  ผวจ.มอบ
รักษำควำมม่ันคงภำยในรำชอำณำจักรกองทัพอำกำศ เข้ำเย่ียมค ำนับ ช้ัน 3 ศำลำกลำงจังหวัด

08.40 น. ประชุมคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำน สนง.นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติ  มอบ

กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมฯ และสิง่แวดล้อม กทม. ป้องกนัจังหวัด

08.40 น. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง "รวมพลังวุฒิอำสำ โรงแรมเวียงอินทร์ ชุดสุภำพ  มอบ

ธนำคำรสมองภำคเหนือขับเคลือ่นกำรพัฒนำประเทศ จ.เชียงรำย ผอ.กยข.

บนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง"

09.00 น. ประธำนในพิธีวำงพวงมำลำ และถวำยรำชสดุดี โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย เครื่องแบบลกูเสอื 

"วันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ" ประจ ำปี 2563 อ.เมืองเชียงใหม่ หมวกปีก 
หมวกทรงออ่น

09.00 น. ประชุมหำรือข้อรำชกำรกรณีบทเรียนเรือ่งไฟป่ำที่เกิดข้ึน ห้องประชุม บก.บน.41  มอบ

ในปีที่ผ่ำนมำ ร่วมกับ สง.ปรมน.ทอ. จ.เชียงใหม่ ป้องกนัจังหวัด

09.00 น. ประธำนในพิธีเปิดงำนวันเกษตรและของดีโป่งแยง อบต.โป่งแยง ชุดสุภำพ  ผวจ.มอบ

ครั้งที่ 13 ประจ ำปี 2563 อ.แม่ริม

09.00 น. ประชุมภำคีเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนเพื่อจัดท ำแผนกำรขจัด อุทยำนดำรำศำสตร์สิรินธร  มอบ

กำรใช้แรงงำนเด็กในรูปแบบที่เลวร้ำย อ.แม่ริม หน.สนจ.ชม.

วำระผู้บริหำร

วันพุธที่  25  พฤศจิกำยน   2563

เวลำ ภำรกิจ สถำนที่ กำรแต่งกำย ผวจ. หมำยเหตุ
รอง ผวจ.
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ส ำเริง รัฐพล ศรัณยู วีระพันธ์ ส่วนฯ

วันพุธที่  25  พฤศจิกำยน   2563

เวลำ ภำรกิจ สถำนที่ กำรแต่งกำย ผวจ. หมำยเหตุ
รอง ผวจ.

09.30 น. ประธำนเปดิกำรประชุมสรปุผลกำรศึกษำโครงกำรส ำรวจ หอประชุมที่ว่ำกำรอ ำเภอจอมทอง ชุดสุภำพ  ผวจ.มอบ

และออกแบบทำงหลวง 4 ช่องจรำจรทำงเลีย่งเมือง อ.จอมทอง อ.จอมทอง

09.30 น. ประชุมคณะกรรมกำรป้องกันหรือยับย้ังภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ห้องประชุม 1 ช้ัน 2  ผวจ.มอบ

กรณีภัยอันเกิดจำกโรคที่แพรห่รอืระบำดในมนุษย์ ครั้งที่ 12/2563 ศำลำกลำงจังหวัด

10.00 น. ประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน ห้องประชุม สนง.สหกรณ์ จ.เชียงใหม่  ผวจ.มอบ

หมุนเวียนเพื่อกำรกูยื้มแก่เกษตรกรและผู้ยำกจนฯ อ.เมืองเชียงใหม่

10.00 น. ร่วมสนทนำทำงโทรศัพท ์ในรำยกำรวิทยุ "มหำดไทยชวนรู้" สัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์  ผวจ.มอบ

ประจ ำเดือน พ.ย. 2563 (บันทึกเทป)

10.00 น. รว่มประชุมแถลงแผนโครงกำรก ำจัดพืชเสพติดกองทัพภำคที่ 3 ห้องประชุมระวังเมือง 1  มอบ

โดยกองพลทหำรรำบที่ 7 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 กองพลทหำรรำบที่ 7 ป้องกนัจังหวัด

10.15 น. วิทยำกรบรรยำยมำตรกำรแก้ไขปัญหำมลพิษฝุ่นควัน โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท  มอบ

จ.เชียงใหม่ ประจ ำปี 2564 ในงำน "ฝุ่นใกล้มำ สภำฯ พบสื่อ" อ.เมืองเชียงใหม่ ผอ.ทสจ.

10.30 น. ประธำนในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอำสำ "พัฒนำ สวนล้ำนนำ ร.9 ชุดจิตอำสำ 
สวนล้ำนนำ ร.9" อ.เมืองเชียงใหม่ พระรำชทำน

13.00 น. ประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรขับเคลือ่นโครงกำร ห้องประชุม ช้ัน 2  ผวจ.มอบ

เพิ่มทักษะด้ำนอำชีพแก่นักเรียนครอบครัวยำกจนที่ไม่ได้ สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน 19 เชียงใหม่

เรยีนต่อหลังจบกำรศึกษำภำคบังคับ จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 อ.แม่ริม
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วันพุธที่  25  พฤศจิกำยน   2563

เวลำ ภำรกิจ สถำนที่ กำรแต่งกำย ผวจ. หมำยเหตุ
รอง ผวจ.

13.15 น. ร่วมประชุมแลกเปลีย่นควำมคิดเห็นร่วมกับ สนง.เทศบำลต ำบลป่ำแดด ชุดสุภำพ  ผวจ.มอบ

คณะกรรมำธิกำรกำรปกครองท้องถิน่วุฒิสภำ

13.00 น. ประธำนกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ห้องประชุม workcoco ช้ัน 2  ผวจ.มอบ
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1 โรงแรมเดอะแคนนำส เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่

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

13.30 น. ร่วมงำนประกำศควำมส ำเร็จในกำรปรับลดพื้นที่ วิเทศสโมสร (ส่วนที่ 3)  มอบ

ปนเปื้อนทุ่นระเบิดในประเทศไทย รวม 4 จังหวัด กระทรวงกำรต่ำงประเทศ กทม. ปลัดจังหวัด

19.30 น. ลงพื้นที่ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลสถำนบริกำร ลำนอนุสำวรีย์สำมกษัตริย์ ชุดสุภำพ  มอบ

สถำนประกอบกำรที่มีลักษณะคล้ำยสถำนบริกำร ผับ บำร์ อ.เมืองเชียงใหม่ ปลัดจังหวัด

คำรำโอเกะ ของศูนย์ปฏิบัติกำรควบคุมโรค จ.เชียงใหม่


