
หนา้ที ่1 จาก 3

หน.

ชชัวาลย์ รัฐพล วรวิทย์ วีระพันธ์ ส่วนฯ

08.30 น. ประธานในพธิวีางพวงมาลา และถวายราชสดดุ ี โรงเรียนยุพราชวทิยาลยั ชุดลกูเสอื ✓ ผวจ.มอบ

"วันสมเดจ็พระมหาธรีาชเจา้" ประจ าป ี2564 อ.เมอืงเชยีงใหม่

09.30 น. ประธานในพธิอัีญเชญิพระบรมรูปจ าลองพระบาทสมเด็จ ธนาคารออมสนิภาค 8 (สนง.ชั่วคราว) โรงเรียนวชริวทิย์ เคร่ืองแบบ ✓ ผวจ.มอบ

พระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หัว (รัชการที ่6) ต.ช้างคลาน อ.เมอืงเชียงใหม ่จ.เชียงใหม่ ปกตขิาว

10.00 น. ประชุมเตรียมความพร้อมน าเสนอผลงานจังหวัด หอ้งประชุม 3 ชัน้ 3 ✓ ผวจ.มอบ

TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชยีงใหม ่ระดบัเพชร ศาลากลางจังหวัด

10.00 น. ประธานการประชมุคณะกรรมการพนกังานเทศบาล หอ้งประชุม 1 ชัน้ 2 ✓ ✓ ผวจ.มอบ/

จังหวัดเชยีงใหม่ ศาลากลางจังหวัด จา่จังหวัด

11.30 น. ตอ้นรับนายธนาคม จงจริะ อธบิดกีรมการปกครอง ทา่อากาศยานเชยีงใหม่ ✓ ปลัดจังหวดั

และร่วมตดิตามคณะ สายการบนิ Air Asia เทีย่วบนิที ่FD 3435

13.00 น. ลงตรวจพื้นที ่ทีด่นิ อ.แมริ่ม ต.สนัโปง่ อ.แมริ่ม ✓ ผวจ.มอบ

13.00 น. ร่วมพธิเีปดิการสมัมนาและบรรยายพเิศษโครงการ โรงแรม เชยีงใหม ่ภูค า ✓ ✓ ปลัดจังหวดั

ฝึกอบรมเนน้หลกัการจัดท าแผนพัฒนาหมูบ่า้นฯ อ.เมอืงเชยีงใหม่

13.00 น. ประชุมผ่านระบบทางไกล VTC (Zoom Meeting)  - ผ่านระบบทางไกล VTC ✓ ผวจ.มอบ/

เพื่อจัดเตรียมฐานการเรียนรู้ แปลง 1-3 ของหลกัสตูร ปภ.เชยีงใหม่

จติอาสา 904 "หลกัสตูรพื้นฐาน"

วาระผู้บรหิาร

วันพฤหัสบด ีท่ี 25 พฤศจกิายน 2564

เวลา ภารกิจ สถานท่ี การแต่งกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ
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13.00 น. ร่วมงานและร่วมประชาสัมพันธง์าน Chiang Mai Alive อุทยานวทิยาศาสตร์ภาคเหนอื ✓ ผวจ.มอบ/

Business Forum 2021 หน.สนจ.ชม.

13.30 น. ประธานการประชุมปดิการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และ หอ้งศนูย์ประสานงานขับเคลือ่นฯ ✓ ผวจ.มอบ

ประสทิธภิาพการด าเนนิงาน โครงการตามแผนปฏบิัติ ชัน้ 3 ศาลากลางจังหวัดเชยีงใหม่

ราชการประจ าปขีองกลุม่จังหวัดภาคเหนอืตอนบน 1

ยุทธศาสตร์ดา้นการคา้ การลงทุน การคา้ชายแดน

13.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล หอ้งประชุม 1 ชัน้ 2 ✓ ✓ ผวจ.มอบ/

จังหวัดเชยีงใหม่ ศาลากลางจังหวัด จา่จังหวัด

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพงิคนคร หอ้งประชุมเฮอืนวารีกญุชร ✓ ผวจ.มอบ/

คร้ังที ่12/2564 ส านกังานเชยีงใหมไ่นทซ์าฟารี หน.สนจ.ชม.

14.00 น. คณะอธบิดกีรมการปกครอง กราบสักการะอนุสาวรีย์ อนสุาวรีย์ครูบาศรีวชิัย ✓ ปลัดจังหวดั

ครูบาศรีวชิัย อ.เมอืงเชยีงใหม่

14.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแกไ้ขปัญหา หอ้งประชุม 4 ชัน้ 4 ✓ ผวจ.มอบ

เกษตรกรอันเนือ่งมาจากผลติผลการเกษตร ระดบั ศาลากลางจังหวัด

จังหวัด (คพจ.) คร้ังที ่15/2564

14.30 น. คณะอธบิดกีรมการปกครอง กราบนมัสการพระครู วัดผาลาด (สกทิาคามี) ✓ ปลัดจังหวดั

ธรีสตุพจน ์เจา้อาวาสวัดผาลาด อ.เมอืงเชยีงใหม่
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15.00 น. ประชุมคณะท างานตดิตามและประเมนิสถานการณ์ หอ้งประชุม 3 ชัน้ 3 ✓ ผวจ.มอบ

การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศาลากลางจังหวัด

18.30 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกบัคณะอธบิดกีรมการปกครอง หอ้งอาหารมริา โรงแรมรตลิานนา ✓ ปลัดจังหวดั

อ.เมอืงเชยีงใหม่


