
หนา้ที ่1 จาก 3

หน.

วรญาณ ศักดิ์ชัย วรวทิย์ วีระพันธ์ ส่วนฯ

08.30 น. ตอ้นรับพลอากาศเอก สถิตยพ์งษ ์สุขวิมล ราชเลขานุการ ทา่อากาศยายทหารกองบิน 41 เคร่ืองแบบปฏิบติัราชการ  

ในพระองคฯ์ และร่วมลงพ้ืนท่ีติดตามความกา้วหนา้การ อ.เมืองเชียงใหม่ สีกากี แขนยาว

พฒันาและแกไ้ขปัญหาคลองแม่ข่า จงัหวดัเชียงใหม่ สวมหมวก

09.00 น. ตอ้นรับ นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ  ทา่อากาศยานทหารกองบิน 41 เคร่ืองแบบ 
ตรวจติดตามและขบัเคล่ือนโครงการอนัเน่ืองมาจาก อ.เมืองเชียงใหม่ ปฏิบติัราชการ

พระราชด าริในเขตพ้ืนท่ี จ.เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน สีกากี

09.00 น. ประธานอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจงัหวดั ห้องประชุมส านกังานยติุธรรมจงัหวดัเชียงใหม ่  ผวจ.มอบ

คร้ังท่ี 1/2565

09.15 น. ร่วมประชุมติดตามความกา้วหนา้การพฒันาและแกไ้ข หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41    หน.สนจ.ชม.

ปัญหาคลองแม่ข่า จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่

10.15 น. ประธานในพิธีเปิดใชห้้องปฏิบติัการศูนยบ์ญัชาการ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่  ผวจ.มอบ

ป้องกนัหมอกควนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าฯ อ.เมืองเชียงใหม่

10.30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบ ห้องประชุมส านกังานยติุธรรมจงัหวดัเชียงใหม ่  ผวจ.มอบ

แทนผูเ้สียหาย และค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จ าเลย

ในคดีอาญาประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ คร้ังท่ี 1/2565

10.35 น. ตรวจเยีย่มและติดตามการด าเนินการขดุขยายความกวา้ง บริเวณฝายน ้าลน้แม่สา (ตน้น ้าคลองแม่ข่า)  ผวจ.มอบ/

ของคลอง ต.แม่สา อ.แม่ริม นอ.แม่ริม

วาระผู้บริหาร

วนัพุธที่ 19 มกราคม 2565

เวลา ภารกิจ สถานที่ การแต่งกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนา้ที ่2 จาก 3

หน.

วรญาณ ศักดิ์ชัย วรวทิย์ วีระพันธ์ ส่วนฯ

วนัพุธที่ 19 มกราคม 2565

เวลา ภารกิจ สถานที่ การแต่งกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

10.50 น. ตอ้นรับและติดตาม องคมนตรี (นายพลากร สุวรรณรัฐ) โครงการสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชด าริ เคร่ืองแบบ  ผวจ.มอบ

และคณะฯ ตรวจติดตามและขบัเคล่ือนโครงการอนัเน่ือง บา้นเสาแดง ต.แจ่มหลวง อ.กลัยาณิวฒันา ปฏิบติัราชการ

มาจากพระราชด าริในเขตพ้ืนท่ี จ.เชียงใหม่และจ.แม่ฮ่องสอน จ.เชียงใหม่ สีกากี

11.10 น. ตรวจเยีย่มและติดตามการด าเนินการปรับปรุงภูมิทศัน์ สวนประชารวมใจ  ผวจ.มอบ

คลองแม่ข่า ต.ดอนแกว้ อ.แม่ริม

11.45 น. ตรวจเยี่ยมและติดตามการด าเนินการก าจดัวชัพืชในคลองแม่ข่า บริเวณถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี  ผวจ.มอบ/

และจุดส้ินสุดโครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศัน์คลองแม่ข่า (ตรงขา้มหมู่บา้นสุขิโต) ปลดัจงัหวดั

12.10 น. ตรวจเยีย่มและติดตามการด าเนินการปรับปรุงภูมิทศัน์ ทา่น ้าศรีภูมิ  ผวจ.มอบ/

ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ นอ.เมืองเชียงใหม่

12.35 น. ส่ง พลอากาศเอก สถิตยพ์งษ ์สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองคฯ์ ทา่นอากาศยายทหารกองบิน 41 

อ.เมืองเชียงใหม่

13.00 น. ร่วมประชุมแลกเปล่ียนความเห็น เพ่ือสร้างโอกาสการ ห้องดอยสุเทพ  ชั้น 1 ชุดสุภาพ/  ผวจ.มอบ/

ท่องเท่ียวในวิกฤต Covid โอไมครอนร่วมกบัผูป้ระกอบ โรงแรมแคนทารี ฮิลล ์เชียงใหม่ ชุดผา้ไทย หน.สนจ.ชม.

การทอ่งเท่ียวในพ้ืนท่ี (จ.เชียงใหม่ จ.ล าพนู และจ.ล าปาง)

14.00 น. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือแกไ้ขปัญหาเกษตรอนัเน่ือง - ห้องประชุม 1 ชั้น 2  ผวจ.มอบ/

มาจากผลผลิตการเกษตรระดบัจงัหวดั (คพจ.) ศาลากลางจงัหวดั พาณิชย ์จ.ชม.

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดัเชียงใหม่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3  ผวจ.มอบ

ศาลากลางจงัหวดั



หนา้ที ่3 จาก 3

หน.

วรญาณ ศักดิ์ชัย วรวทิย์ วีระพันธ์ ส่วนฯ

วนัพุธที่ 19 มกราคม 2565

เวลา ภารกิจ สถานที่ การแต่งกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

15.30 น. นายอู๋ จ่ืออู่ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน บริเวณหนา้อาคารอ านวยการ 

ประจ าเชียงใหม่ ขอเขา้เยีย่มคารวะ ศาลากลางจงัหวดั

16.05 น. ตอ้นรับและติดตาม องคมนตรี (นายพลากร สุวรรณรัฐ) สนาม ฮ. โรงเรียนมธัยมกลัยาณิวฒันา  ผวจ.มอบ/

และคณะฯ และป่าสนวดัจนัทร์ องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้(ออป.) นอ.กลัยาณิวฒันา


