
หนา้ที ่1 จาก 2

ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่ หน่วยงาน

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร 09.00 น. -ประธานพิธีเปดิการประกวดการท าอาหาร Steet ศูนย์อุตสาหกรรมท าร่ม
ผวจ.ชม. Food สร้างอาชีพ (Season 2) บอ่สร้าง อ.สันก าแพง

10.30 น. -ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบปะประชาชน พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย สนจ.ชม.
1 สัปดาห ์1 อ าเภอ ใหม่เอี่ยม อ.สันก าแพง

13.30 น. -ประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ หอ้งประชุม 1 ชั้น 2 OSM
เอกชนเพื่อแก้ไขปญัหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ภาคเหนือตอนบน 1 (กรอ.) คร้ังที่ 1/2566
15.00 น. -ส่ง นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี กองบนิ 41 สนจ.
17.00 น. -ประธานพิธีเปิดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตกรรม เวทีงานบ้านบ่อสร้าง ม.3

สันก าแพง คร้ังที่ 38 ประจ าป ี2566 ต.ต้นเปา่ อ.สันก าแพง
(การแต่งกาย : ชุดพื้นเมือง)

นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช 09.00 น. -ประธานเปดิส านักงานสาขาเชียงใหม่ บริษัท ส านักงาน บริษทั เคดับบลิวไอ อก.สนจ.ชม.

รอง.ผวจ.ชม. เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จ ากัด มหาชน ประกนัชีวิต จ ากดั มหาชน
เลขที่ 31/9-11 ถ.เชียงใหม-่ล าปาง

ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่

นายวรวิทย์ ชัยสวัสด์ิ 13.30 น. -ลงพืน้ที่พิจารณาคัดเลือกก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่มี โรงเรียนบา้นดงด า ปค.จ.ชม.
รอง.ผวจ.ชม. ผลการปฏิบติัหนา้ที่ดีเด่นเข้ารับรางวัล ประจ าป ี2566 ต.ฮอด อ.ฮอด
นายชัชวาลย์ ปญัญา 08.45 น. -ส่ง นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี กองบนิ 41
รอง.ผวจ.ชม. (การแต่งกาย : เคร่ืองแบบปฏิบัติราชการสีกาก ีแขนยาว) อ.เมืองเชียงใหม่

10.00 น. -ประชมุคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัย หอ้งศูนย์ปฏิบัติการจงัหวัด ปภ.จ.ชม.

ทางถนน จ.เชียงใหม่ คร้ังที่ 1/2566 เชียงใหม่ (POC) ชั้น 3 ศลก.

นายวีรพงศ์ ฤทธ์ิรอด 08.45 น. -กล่าวต้อนรับตาม "โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ กรีนเลครีสอร์ท สนง.วฒจ.ชม.

รอง ผวจ.ชม. เครือข่ายอนุรักษ์ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม อ.เมืองเชียงใหม่
เขตภาคเหนือตอนบน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(การแต่งกาย : ชุดสุภาพ)
11.00 น. -ประธานการประชุมเน้นย้ าและชี้แจงการส ารวจและ หอ้งประชุมศูนย์ประสานงาน สนจ.ชม.

ท ารายงานส่ิงปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยี ขบัเคล่ือนและขยายผล โครงการ

สารสนเทศ และระบบอื่นในจงัหวัด ภายใต้พระราชกฤษฎีกา อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ

ว่าการบริหารงานเชิงพืน้ทีแ่บบบูรณาการ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3
ผ่านระบบ (VCS) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วาระงานผู้บริหารจงัหวดัเชียงใหม่
วนัศุกร์ ที ่20 มกราคม 2566
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ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่ หน่วยงาน

วาระงานผู้บริหารจงัหวดัเชียงใหม่
วนัศุกร์ ที ่20 มกราคม 2566

นายวีรพงศ์ ฤทธ์ิรอด 13.30 น. -ประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัดพระธาตุดอยค า
รอง ผวจ.ชม. และวัฒนธรรม อ.เมืองเชียงใหม่

นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม 09.00 น. -ร่วมลงพื้นที่ “ผู้ว่าพบประชาชน 1 สัปดาห ์1 อ าเภอ” พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย สนจ.ชม.
ปลัดจังหวัด ใหม่เอี่ยม อ.สันก าแพง

13.30 น. -ลงพืน้ที่พิจารณาคัดเลือกก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่มี โรงเรียนบา้นดงด า ปค.จ.ชม.
ผลการปฏิบติัหนา้ที่ดีเด่นเข้ารับรางวัล ประจ าป ี2566 ต.ฮอด อ.ฮอด

นายศักดาวุธ ศักดิเศรษฐ์ 09.00 น. -ร่วมลงพื้นที่ “ผู้ว่าพบประชาชน 1 สัปดาห ์1 อ าเภอ” พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย สนจ.ชม.
หน.สนจ.ชม. ใหม่เอี่ยม อ.สันก าแพง

13.30 น. -ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพือ่ หอ้งประชุม 1 ชั้น 2 OSM
แก้ไขปญัหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ตอนบน 1 (กรอ.) คร้ังที่ 1/2566
จัดท าโดย : กลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2708 / มท 25653
สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.chiangmai.go.th/ข้อมูลจงัหวัด : ปฏิทินผู้บริหาร หรือสแกนผ่าน QR Code
สถานะ 19 มกราคม 2566 เวลา 20.00 น.


