
หนา้ที ่1 จาก 2

ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่ หน่วยงาน

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร 09.00 น. -ประธานเปิดกจิกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % ขว่งประตูท่าแพ ปภ.จ.เชียงใหม่

ผวจ.ชม. อาสาตาจราจร และการรณรงค์ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี อ.เมืองเชียงใหม่

09.45 น. -ประธานพิธีถวายราชสักการะ (บวงสรวงขอพร) พระบาท - ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ อก.สนจ.ชม.

สมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่ รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจ.ชม.

10.00 น. -ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สนง.สถจ.ชม.

จงัหวัดเชียงใหม่ ประจ าเดือนตุลาคม 2565 ศาลากลางจงัหวัดเชียงใหม่

10.00 น. -ประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจ.เชียงใหม่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สนง.เหล่ากาชาดจ.ชม.

ประจ าปีงบประมาณ 2566 คร้ังที่ 1/2566 ศาลากลางจงัหวัดเชียงใหม่

11.00 น. -ผู้ว่าฯ พบปะประชาชน 1 สัปดาห์ 1 อ าเภอ โครงการร้อยใจรักษ์ อ.แม่อาย สนจ.ชม.

จ.เชียงใหม่

นายวรญาณ บุญณราช 09.00 น. -ประธานกล่าวเปิดการอบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ โรงแรมวินทรี ซิต้ี รีสอร์ท อก.สนจ.ชม.

รอง.ผวจ.ชม. การประกนัภัยอุบัติเหตุการเดินทางส าหรับธุรกจิน าเที่ยวและ อ.เมืองเชียงใหม่

มัคคุเทศกต์ามโครงการสร้างความตระหนักและเขา้ถงึการ

ประกนัภัยของประชาชน "โครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์"

(การแต่งกาย : ชุดสุภาพ)

10.00 น. -ร่วมงานเสวนา Policy Innovation Exchange คร้ังที่ 3 ห้องศูนย์ปฏิบัติการจงัหวัด กยข.สนจ.ชม.

(ผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์) เชียงใหม่ (POC) ชั้น 3 ศลก.

13.30 น. -ประธานเปิดศูนย์ Krungsri Innovation x Chiang Mai ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั อก.สนจ.ชม.

(การแต่งกาย : ชุดสูทสากล) (มหาชน) สาขาส่ีแยกสนามบนิ

เชียงใหม่ ชั้น 4  

นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช 09.30 น. -ประธานงานกจิกรรมจติอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ บริเวณวัดท่าไม้ลุง หมูท่ี่ 7 ปภ.จ.เชียงใหม่

รอง.ผวจ.ชม. ต.น้ าแพร่ อ.หางดง

นายวรวิทย์ ชัยสวัสด์ิ 09.00 น. -ประธานกล่าวเปิดการประชุมผังน้ า คร้ังที่ 2 (ระดับกลุ่ม โรงแรมเมอร์เคียว ต.ช้างเผือก สนง.ทรัพยากรน้ า

รอง.ผวจ.ชม. จังหวัดหรือจังหวัด) โครงการจัดท าผังน้ าลุ่มน้ าปงิ วัง ยม นา่น อ.เมืองเชียงใหม่ แห่งชาติภาค 1

10.00 น. -ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สนง.สถจ.ชม.

ประจ าเดือนตุลาคม 2565 ศาลากลางจงัหวัดเชียงใหม่

13.30 น. -ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจงัหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สนง.สถจ.ชม.

ประจ าเดือนตุลาคม 2565 ศาลากลางจงัหวัดเชียงใหม่

16.00 น. -ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกยีรติ และ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ สนง.สสจ.ชม.

นิทรรศการให้ความรู้เร่ืองการป้องกนัโรคหลอดเลือดสมอง ช็อปปิง้ เซ็นเตอร์ เชียงใหม่

(การแต่งกาย : ผ้าไทย/ชุดพื้นเมือง เส้ือเหลือง)

นายวีระพันธ์ ดีออ่น

รอง.ผวจ.ชม.

วาระงานผู้บริหารจังหวดัเชียงใหม่
วนัศุกร์ ที ่21 ตุลาคม 2565

-



หนา้ที ่2 จาก 2

ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่ หน่วยงาน

วาระงานผู้บริหารจังหวดัเชียงใหม่
วนัศุกร์ ที ่21 ตุลาคม 2565

นายประสงค์ หล้าออ่น 10.00 น. - ร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจงัหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 เหล่ากาชาดจ.ชม.

ปลัดจงัหวัด ประจ าปีงบประมาณ 2566 คร้ังที่ 1/2566 ศาลากลางจงัหวัดเชียงใหม่

11.00 น. -ร่วมติดตามงานผู้ว่าพบปะประชาชน 1 สัปดาห์ 1 อ าเภอ โครงการร้อยใจรักษ์ อ.แม่อาย สนจ.ชม.

จ.เชียงใหม่

นายวีรพงศ์ ฤทธ์ิรอด 11.00 น. -ร่วมติดตามงานผู้ว่าพบปะประชาชน 1 สัปดาห์ 1 อ าเภอ โครงการร้อยใจรักษ์ อ.แม่อาย สนจ.ชม.

หน.สนจ.ชม. จ.เชียงใหม่

จัดท าโดย : กลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2708 / มท 25544

สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.chiangmai.go.th/ข้อมูลจังหวัด : ปฏิทนิผู้บริหาร หรือสแกนผ่าน QR Code

สถานะ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น.


