
หนา้ที ่1 จาก 3

หน.

รัฐพล วรวิทย์ วรีะพันธ์ ส่วนฯ

07.55 น. รับ นายจรัลธาดา  กรรณสูต องคมนตรีและพลเอกกมัปนาท ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่  ผวจ.มอบ

รุดดิษฐ์ องคมนตรี สายการบิน AirAsia เท่ียวบินท่ี FD 3437

09.00 น. ประชุมการพิจารณา อปท.ดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 2565 หอ้งประชุม 1 ชั้น 2  ผวจ.มอบ

ศาลากลางจงัหวดั

09.00 น. ตรวจเยี่ยมและมอบส่ิงของบ ารุงขวญัก าลงัใจบุคลากร ท่ีวา่การอ าเภอสะเมิง  ผวจ.มอบ/

ผูป้ฏิบติังานท่ีท าการปกครองอ าเภอสะเมิง ปลดัจงัหวดั

10.00 น. พิธีทางศาสนาและพิธีตดัแถบแพร เปิดร้านโครงการหลวง ร้านมูลนิธิโครงการหลวงสาขา OUTLET แม่เหียะ 

สาขา OUTLET แม่เหียะ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่

ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง  ประธานในพิธีฯ

10.00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนยอ์  านวยการทาง หอ้งประชุม 1 ชั้น 2 

ถนนจงัหวดัเชียงใหม่ ศาลากลางจงัหวดั

10.00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพฒันาการบริหาร หอ้งศูนยป์ระสานงานขบัเคล่ือนฯ  ผวจ.มอบ/

งานยติุธรรมระดบัจงัหวดั คร้ังท่ี 4/2564 ชั้น 3 ศาลากลางจงัหวดั ผอ.สนง.ยติุธรรมฯ

11.00 น. ตรวจเยี่ยมและมอบส่ิงของบ ารุงขวญัก าลงัใจบุคลากร ท่ีวา่การอ าเภอแม่วาง  ผวจ.มอบ/

ผูป้ฏิบติังานท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่วาง ปลดัจงัหวดั

วาระผู้บริหาร

วนัพฤหัสบดี ที ่23 ธันวาคม 2564

เวลา ภารกจิ สถานที่ การแต่งกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนา้ที ่2 จาก 3

หน.

รัฐพล วรวิทย์ วรีะพันธ์ ส่วนฯ

วนัพฤหัสบดี ที ่23 ธันวาคม 2564

เวลา ภารกจิ สถานที่ การแต่งกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

11.40 น. ร่วมเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา หอ้งแกรนด ์ไดมอนด ์บอลรูม สูทสากล/  ผวจ.มอบ

สิริวฒันาพรรณวดี เน่ืองในวโรกาสพระราชทานรางวลัการประกวด อาคารอิมแพค็ ฟอร่ัม เมืองทองธานี ชุดสุภาพ

ผลงานจงัหวดั อ าเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจ าปี 2564

13.00 น. ประชุมคณะกรรมการแกไ้ขปัญหาฝุ่ นควนั จ.เชียงใหม่ หอ้งประชุม 1 ชั้น 2  ผวจ.มอบ

คร้ังท่ี 2/2564 ศาลากลางจงัหวดั

13.00 น. ประธานในพิธีมอบโล่รางวลั พร้อมเกียรติบตัรรับรอง โรงแรม กรีนเลค รีสอร์ท  ผวจ.มอบ/

พ้ืนท่ีปลอดโรคพิษสุนขับา้ระดบัอ าเภอ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ผอ.สคร.ท่ี1

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารการพฒันาพิงคนคร คร้ังท่ี 13/2564 เฮือนวารกญุชร สนง.เชียงใหม่ไนทซ์าฟารี  ผวจ.มอบ/

หน.สนจ.ชม.

14.00 น. ประชุมเตรียมหลกัสูตรจิตอาสา 904 หลกัสูตรพ้ืนฐาน หอ้งประชุมเดชะตุงคะ บน.41  ผวจ.มอบ/

(ภาค 3) รุ่นท่ี 1/65 อ.เมืองเชียงใหม่ ปลดัจงัหวดั

15.00 น. ร่วมพิธีมอบประกาศนียบตัร เขม็วิทยฐานะ และโล่รางวลั หอ้งประชุมอษัฎางค ์  ผวจ.มอบ/

เรียนดีแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาอบรมหลกัสูตร นปส. รุ่นท่ี 76 อาคารด ารงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย หน.สนจ.ชม.

และ 77 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

15.00 น. ส ารวจพ้ืนท่ีเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภยัและ ศูนยกี์ฬาเฉลิมพระเกียรติ ม.แม่โจ้  ผวจ.มอบ/

รับฟังบรรยายสรุปแผน ถปภ.ฯ  อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ หน.สนจ.ชม.

16.00 น. ส่ง องคมนตรี (นายพลากร สุวรรณรัฐ) และคณะ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 

อ.เมืองเชียงใหม่



หนา้ที ่3 จาก 3

หน.

รัฐพล วรวิทย์ วรีะพันธ์ ส่วนฯ

วนัพฤหัสบดี ที ่23 ธันวาคม 2564

เวลา ภารกจิ สถานที่ การแต่งกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

17.30 น. ประธานกล่าวเปิดงาน “สุขสนัตเ์ทศกาลคริสตม์าสและ ท่าน ้าแม่ข่าชยัศรีภูมิ 

ส่งความสุขปีใหม่ ณ คลองแม่ข่า” ถนนอษัฎาธร อ.เมืองเชียงใหม่

17.30 น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดลา้งอาชญากรรม พระบรมราชานุสาวรียส์ามกษตัริย์ เคร่ืองแบบปฏิบติัราชการ  ผวจ.มอบ/

การรักษาความสงบเรียบร้อย และการปฏิบติัตามมาตรการ ถ.พระปกเกลา้ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ แขนยาว สีกากี ปลดัจงัหวดั

เพ่ือความปลอดภยับนทอ้งถนน ห้วงวนัหยดุยาวเทศการปีใหม่ 2565 สวมหมวก

17.45 น. ส่ง นายจรัลธาดา  กรรณสูต องคมนตรี ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่  ผวจ.มอบ

สายการบิน AirAsia เท่ียวบิน FD3432

18.30 น. ร่วมงานประกวดมิสแกรนดเ์ชียงใหม่ 2021 รอบตดัสิน เชียงใหม่ ฮอล ์ศนูยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่ แอร์พอร์ต ชุดสูท  ผวจ.มอบ/

โทนสีด า ปลดัจงัหวดั


