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ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่ หน่วยงาน
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร 08.30 น. -รับผู้แทนพระองค์ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี มอบ หอประชมุมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ อก.สนจ.ชม.
ผวจ.ชม. ปริญญาบัตร แกผู้่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย อ.เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่ (การแต่งกาย : เคร่ืองแบบปกติขาว สวมหมวก)

14.30 น. -ร่วมลงพื้นที่คลองแม่ขา่ (สะพานระแกง) กบัคณะ3 คลองแม่ข่า ศอ.จอส.
ต.ช้างคลาน พระราชทาน

นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช 09.00 น. -ร่วมพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับโครงการ "ไถกลบ แปลงสาธิตส่งเสริมการไถกลบ

รอง.ผวจ.ชม. แทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน" งดเผาฟางและตอซังพืช บ้านกลาง

ม.2 ต.ยุหว่า อ.สันปา่ตอง

16.20 น. -ร่วมเป็นสักขพียาน ในการลงนามความร่วมมือโครงการ ห้องประชุมรัตนพฤกษ์
พฒันาการสกดั และพฒันาผลิตภัณฑ์จากเมล็ดและ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ช่อดอกกญัชง เพือ่ใช้ในทางอตุสาหกรรม อาหารเสริม อ.เมืองเชียงใหม่
และเคร่ืองส าอางค์

นายวรวิทย์ ชัยสวัสด์ิ 07.00 น. -ร่วมต้อนรับ พลเรือเอก ปวิตร รุจเิทศ ผู้อ านวยการ ท่าอากาศยานทหาร ศอ.จอส.
รอง.ผวจ.ชม. ศูนย์อ านวยการใหญ่จติอาสาพระราชทาน และคณะฯ กองบิน 41 พระราชทาน

(คณะ 1) (การแต่งกาย : ชุดจิตอาสาพระราชทาน)
07.00 น. -ร่วมต้อนรับ พล.ต.สุชศักด์ิ ดนัย และคณะฯ ท่าอากาศยานทหาร ศอ.จอส.

(คณะ 2) (การแต่งกาย : ชุดจิตอาสาพระราชทาน) กองบิน 41 พระราชทาน
09.00 น. -ประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ “จังหวัดเชียงใหม่ อาคารอเนกประสงค์

ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น บุคลากรภาคบริการด้านการ ทา่อากาศยานจังหวัดเชียงใหม่

ท่องเทีย่ว และประชาชนทัว่ไป”
10.00 น. -ประธานการประชมุคณะอนุกรรมการให้ความชว่ย ห้องประชุมส านักงาน

เหลือประจ าจังหวัด คร้ังที ่2/2566 ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
13.00 น. -ร่วมประชุมและติดตามการด าเนนิโครงการคลองแม่ข่า ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศอ.จอส.

(การแต่งกาย : ชุดจิตอาสาพระราชทาน) ศาลากลางจงัหวัดเชียงใหม่ พระราชทาน
14.30 น. -ร่วมลงพื้นที่คลองแม่ขา่ (สะพานระแกง) กบัคณะ3 คลองแม่ข่า ศอ.จอส.

(การแต่งกาย : ชุดจิตอาสาพระราชทาน) ต.ช้างคลาน พระราชทาน
นายชัชวาลย์ ปัญญา 09.00 น. -รับคณะ พล.ต.สุชศักด์ิ ดนัย ศอญ.จอส.พระราชทาน ห้อง WARROOM อบจ.ชม. ศอ.จอส.
รอง.ผวจ.ชม. และร่วมประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอก อ.เมืองเชียงใหม่ พระราชทาน

ควันไฟป่า (การแต่งกาย : ชดุจติอาสาพระราชทาน)

วาระงานผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่
วันอังคาร ที ่24 มกราคม 2566
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ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่ หน่วยงาน

วาระงานผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่
วันอังคาร ที ่24 มกราคม 2566

นายชัชวาลย์ ปัญญา 10.00 น. -ติดตามคณะฯ ไปตรวจเย่ียมการปฏิบัติงานของ สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์
รอง.ผวจ.ชม. จิตอาสาดับไฟป่า ดอยสุเทพ (บริเวณลานจอด ฮ. ก่อนถึง

พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน)์

13.30 น. -ประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมป้องกันและ ห้องประชุม 1 ชั้น 2
บรรเทาสาธารณภัย (การฝึกระงับอัคคีภัยในอาคารสูง) ศาลากลางจงัหวัดเชียงใหม่

นายวีรพงศ์ ฤทธ์ิรอด 12.30 น. -ส่ง นายเกษม วัฒนชัย ผู้แทนพระองค์ หอประชมุมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ อก.สนจ.ชม.
รอง.ผวจ.ชม. (การแต่งกาย : เคร่ืองแบบปกติขาว สวมหมวก) อ.เมืองเชียงใหม่

13.00 น. -ร่วมประชุมและติดตามการด าเนนิโครงการคลองแม่ข่า ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศอ.จอส.
(การแต่งกาย : ชุดจิตอาสาพระราชทาน) ศาลากลางจงัหวัดเชียงใหม่ พระราชทาน

14.30 น. -ร่วมลงพื้นที่คลองแม่ขา่ (สะพานระแกง) กบัคณะ3 คลองแม่ข่า ศอ.จอส.
ต.ช้างคลาน พระราชทาน

นายอรรถวุฒิ พึง่เนียม 09.30 น. -ร่วมติดตาม พลเรือเอก ปวิตร รุจเิทศ ผู้อ านวยการ ห้องประชุมอาคารสวัสดิการ

ปลัดจังหวัด ศูนย์อ านวยการใหญ่จติอาสาพระราชทาน และคณะฯ ชัน้ 1 สถานเีกษตรหลวงอนิทนนท์

ในการลงพืน้ทีต่รวจเย่ียมสถานีเกษตรหลวงอนิทนนท์

อ.จอมทอง
10.30 น. -ร่วมพิธีท าบุญและเปิดอาคารกองร้อยอาสารักษา กองร้อยอาสารักษาดินแดน

ดินแดนอ าเภอแม่อาย ที ่5 อ าเภอแม่อาย 5
(การแต่งกาย : เคร่ืองแบบปฏิบัติราชการสีกาก ีแขนยาว )

11.30 น. -ร่วมติดตาม พลเรือเอก ปวิตร รุจเิทศ ผู้อ านวยการ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
ศูนย์อ านวยการใหญ่จติอาสาพระราชทาน และคณะฯ ขุนวาง อ.แม่วาง
ในการลงพื้นที่ตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง อ.แม่วาง

13.00 น. -ร่วมประชุมและติดตามการด าเนนิโครงการคลองแม่ข่า ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศอ.จอส.
ศาลากลางจงัหวัดเชียงใหม่ พระราชทาน

นายศักดาวุธ ศักดิเศรษฐ์ 08.30 น. -รับผู้แทนพระองค์ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี มอบ หอประชมุมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ อก.สนจ.ชม.
หน.สนจ.ชม. ปริญญาบัตร แกผู้่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย อ.เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่ (การแต่งกาย : เคร่ืองแบบปกติขาว สวมหมวก)

จัดท าโดย : กลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2708 / มท 25653

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

สถานะ 23 มกราคม 2566 เวลา 16.30 น.


