
หนา้ที ่1 จาก 3

หน.

รัฐพล วรวทิย์ วรีะพันธ์ ส่วนฯ

09.00 น. บรรยายใหค้วามรู้แก่นกัเรียนเก่ียวกบัการแกไ้ขหมอกควนั หอ้งประชุมยางเน้ิง  ผวจ.มอบ

ไฟป่าท่ีมีต่อสุขภาพและการท่องเท่ียวในสถานการณ์ โรงเรียนสารภีพิทยาคม

ปัจจุบนั (โครงการเสวนาวิชาการและถอดประสบการณ์)

09.00 น. ประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพปยุ หอ้งประชุมพลอยไพลิน  ผวจ.มอบ

โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท จ.เชียงใหม่

09.00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการจงัหวดัเพ่ือพิจารณา หอ้งประชุม 1 ชั้น 2  ผวจ.มอบ

ค าขออนุญาตผลิตกญัชง ศาลากลางจงัหวดั

09.00 น. ใหก้ารตอ้นรับคณะโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน หอ้งประชุมเดชะตุงคะ บน.41  ผวจ.มอบ/

และร่วมการประชุมรับทราบการเตรียมการฝึก หลกัสูตร อ.เมืองเชียงใหม่ ปลดัจงัหวดั

จิตอาสา 904 "หลกัสูตรพ้ืนฐาน" (ภาค 3) รุ่นท่ี 1/2565

09.00 น. ประชุมเพ่ือติดตามผลการผลการด าเนินการพฒันา หอ้งศูนยป์ฏิบติัการจงัหวดั (POC) ชุดจิตอาสา  ผวจ.มอบ/

และแกไ้ขปัญหาคลองแม่ข่า ผา่นระบบ VTC ชั้น 3 ศาลากลางจงัหวดัเชียงใหม่ พระราชทาน ปลดัจงัหวดั

09.00 น. ประธานในพิธีเปิดงานฤดูกาลท่องเท่ียวแปลงใหญ่ดอก ต.เหมืองแกว้ อ.แม่ริม  ผวจ.มอบ/

และไมป้ระดบั (ไมต้ดัดอก) ต าบลเหมืองแกว้ อ าเภอแม่ริม ปีท่ี 3 นอ.แม่ริม

09.30 น. ประธานการประชุมคณะท างานพฒันาและแกไ้ขปัญหา หอ้งประชุม 3 ชั้น 3 

คลองแม่ข่า จ.เชียงใหม่ ศาลากลางจงัหวดั

ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

วาระผู้บริหาร

วนัพุธที ่22 ธันวาคม 2564

เวลา ภารกจิ สถานที่ การแต่งกาย



หนา้ที ่2 จาก 3

หน.

รัฐพล วรวทิย์ วรีะพันธ์ ส่วนฯ
ผวจ.

รอง ผวจ.
หมายเหตุ

วนัพุธที ่22 ธันวาคม 2564

เวลา ภารกจิ สถานที่ การแต่งกาย

09.30 น. ประชุมช้ีแจงแนวทางการสมคัรและหลกัเกณฑก์าร หอ้งประชุม 4 ชั้น 4  ผวจ.มอบ/

พิจารณารางวลัเลิศรัฐประจ าปี 2565 ศาลากลางจงัหวดั หน.สนจ.ชม.

10.00 น. ออกตรวจโรงแรมพ้ืนท่ี อ.เมืองเชียงใหม่ ในพ้ืนท่ี อ.เมืองเชียงใหม่  ผวจ.มอบ

13.00 น. สภาลมหายใจขอเขา้พบหารือ เร่ืองโครงการรถรับ ส่ง หอ้งรับรอง ชั้น 3  ผวจ.มอบ

นกัเรียนในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ (แผน ศาลากลางจงัหวดั

นโยบายขนส่งสาธารณะ)

13.30 น. เอกอคัรราชทตูสหพนัธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล หอ้งรับรอง ชั้น 3 

ประจ าประเทศไทยและคณะ เขา้เยี่ยมคารวะ ศาลากลางจงัหวดั

13.30 น. ประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามญั สมาคมธุรกิจ หอ้งประชุม Convention Hall 1  ผวจ.มอบ

ท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานงานจงัหวดัแบบ หอ้งประชุม 1 ชั้น 2   ผวจ.มอบ/

บูรณาการ (ก.บ.จ.) จ.เชียงใหม่ คร้ังท่ี 5/2564 ศาลากลางจงัหวดั หน.สนจ.ชม.

13.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณา ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  ผวจ.มอบ/

รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการ ทางแอปพลิเคชนั Zoom Meeting ท่ีดิน จ.ชม.

อาคารการจดัสรรท่ีดินและบริการชุมชน คร้ังท่ี 15/2564 

13.30 น. ตรวจเยี่ยมและมอบส่ิงของบ ารุงขวญัก าลงัใจบุคลากร ท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่วาง  ผวจ.มอบ/

ผูป้ฏิบติังานท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่วาง ปลดัจงัหวดั



หนา้ที ่3 จาก 3

หน.

รัฐพล วรวทิย์ วรีะพันธ์ ส่วนฯ
ผวจ.

รอง ผวจ.
หมายเหตุ

วนัพุธที ่22 ธันวาคม 2564

เวลา ภารกจิ สถานที่ การแต่งกาย

13.30 น. ประชุมสมัมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจดัท า หอ้งศูนยป์ฏิบติัการจงัหวดั (POC)  หน.สนจ.ชม.

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ชั้น 3 ศาลากลางจงัหวดัเชียงใหม่

14.00 น. ประชุมคณะท างานติดตามและประเมินสถานการณ์ หอ้งประชุม 3 ชั้น 3  ผวจ.มอบ/

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ศาลากลางจงัหวดั สสจ.ชม.

14.30 น. กงสุลจีนมอบเคร่ืองฟอกอากาศ แกไ้ขปัญหาหมอกควนั บริเวณหนา้มุขประตูทางเขา้ 

ไฟป่า จงัหวดัเชียงใหม่ ศาลากลางจงัหวดั

15.30 น. ร่วมบนัทึกวิดิโอกล่าวแสดงความยนิดีในงาน RCEP หอ้งศูนยป์ฏิบติัการจงัหวดั (POC) 

Qingdao Pilot Innovation Base for Economic and ชั้น 3 ศาลากลางจงัหวดัเชียงใหม่

Trade Cooperation

16.00 น. บนัทึกเทปค าอวยพรปีใหม่ ส านกังานผูว้่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ 

16.30 น. ตรวจเยี่ยมและมอบส่ิงของบ ารุงขวญัก าลงัใจบุคลากร ท่ีวา่การอ าเภอกลัยานิวฒันา  ผวจ.มอบ/

ผูป้ฏิบติังานท่ีท าการปกครองอ าเภอกลัยาณิวฒันา ปลดัจงัหวดั


