
หนา้ที ่1 จาก 3

หน.

วรญาณ ศักดิ์ชัย วรวทิย์ วรีะพนัธ์ ส่วนฯ

08.30 น. ประชุมช้ีแจงกบัคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาร่าง หอ้งศูนยป์ฏิบติัการจงัหวดัเชียงใหม่ (POC)   หน.สนจ.ชม.

พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ชั้น 3 ศาลากลางจงัหวดัเชียงใหม่

พ.ศ. 2566 สภาผูแ้ทนราษฎร

08.30 น. ร่วมส ารวจพ้ืนท่ี และประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 เคร่ืองแบบปฏิบติัราชการ  ผวจ.มอบ

อ.เมืองเชียงใหม่ สีกากี แขนยาว

09.00 น. ร่วมส ารวจพ้ืนท่ีเพ่ือเตรียมการรับเสด็จ โครงการอ่างเก็บน ้าห้วยตึงเฒ่า  ผวจ.มอบ

อ.แม่ริม

09.00 น. ประชุมคณะกรรมการป้องกนัหรือยบัย ั้งกรณีอุกทกภยั ห้องประชุม 5 ชั้น 5  ผวจ.มอบ

ของอ าเภอจอมทอง และอ าเภอฝาง ศาลากลางจงัหวดัเชียงใหม่

09.00 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการขออนุญาตขอใช้ ห้องประชุม 1 ชั้น 2  ผวจ.มอบ/

ท่ีสาธารณประโยชน์ คร้ังท่ี 4/2565 ศาลากลางจงัหวดัเชียงใหม่ ปลดัจงัหวดั

10.00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพฒันาการทอ่งเท่ียว ห้องชา้งกระ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด  ผวจ.มอบ

ประจ าเขตพฒันาการการท่องเทียวอารยธรรมลา้นนา คร้ังท่ี 2/2565 อ.เมืองเชียงใหม่

10.00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการขา้ราชการองคก์าร ห้องประชุม อบจ.ชม. ชั้น 4  ผวจ.มอบ

บริหารส่วนจงัหวดั จงัหวดัเชียงใหม่ คร้ังท่ี7/2565 (อบจ.) อ.เมืองเชียงใหม่

10.00 น. ตรวจราชการในหนา้ท่ีปลดัจงัหวดัเชียงใหม่ ในพ้ืนท่ี อ.สนัทราย  ปลดัจงัหวดั

วาระผู้บริหาร

วนัศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565

เวลา ภารกจิ สถานที่ การแต่งกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนา้ที ่2 จาก 3

หน.

วรญาณ ศักดิ์ชัย วรวทิย์ วรีะพนัธ์ ส่วนฯ

วนัศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565

เวลา ภารกจิ สถานที่ การแต่งกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

10.30 น. ร่วมส ารวจพ้ืนท่ีเพ่ือเตรียมการรับเสด็จ ศูนยอ์นุรักษช์า้งแม่สา  ผวจ.มอบ

อ.แม่ริม

10.30 น. ประธานการประชุมเพ่ือพิจารณาเสนอตวัช้ีวดัการประเมิน ห้องประชุม 4 ชั้น 4  ผวจ.มอบ

ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ ศาลากลางจงัหวดัเชียงใหม่

ปฏิบติัการของจ.เชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

11.30 น. ร่วมส ารวจพ้ืนท่ีเพ่ือเตรียมการรับเสด็จ เข่ือนแม่งดัสมบูรณ์ชล  ผวจ.มอบ

อ.แม่แตง

13.00 น. ร่วมส ารวจพ้ืนท่ีเพ่ือเตรียมการรับเสด็จ เชียงใหม่ศิลาดล  ผวจ.มอบ

อ.ดอยสะเก็ต

13.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจ.เชียงใหม่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 

(กศจ) คร้ังท่ี 8/2565 ศาลากลางจงัหวดัเชียงใหม่

13.30 น. ประชุมคณะท างานฝ่ายพิธีการตอ้นรับและอ านวยความ หอ้งศูนยป์ฏิบติัการจงัหวดัเชียงใหม่ (POC)   ผวจ.มอบ/

สะดวก APEC ชั้น 3 ศาลากลางจงัหวดัเชียงใหม่ หน.สนจ.ชม.

13.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการจดัสรรท่ีดินจ.เชียงใหม่ หอ้งประชุมส านกังานท่ีดินจงัหวดัเชียงใหม่  ผวจ.มอบ

ศูนยร์าชการจงัหวดั

13.30 น. ตรวจราชการในหนา้ท่ีปลดัจงัหวดัเชียงใหม่ ในพ้ืนท่ี อ.พร้าว  ปลดัจงัหวดั

14.00 น. ร่วมส ารวจพ้ืนท่ีเพ่ือเตรียมการรับเสด็จ ศูนยห์ตักรรมร่มบ่อสร้าง  ผวจ.มอบ

อ.สนัก าแพง



หนา้ที ่3 จาก 3

หน.

วรญาณ ศักดิ์ชัย วรวทิย์ วรีะพนัธ์ ส่วนฯ

วนัศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565

เวลา ภารกจิ สถานที่ การแต่งกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

15.00 น. ใหส้มัภาษณ์ เร่ืองการบริหารราชการแผ่นดินบนพ้ืนฐาน หอ้งรับรองส านกังานจงัหวดัเชียงใหม่  ผวจ.มอบ

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ระยะท่ี 2) ชั้น 3 ศาลากลางจงัหวดัเชียงใหม่

15.00 น. ประชุมสรุปผลการส ารวจพ้ืนท่ีเตรียมการรับเสด็จ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41  ผวจ.มอบ

อ.เมืองเชียงใหม่

17.00 น. ประธานพิธีส่งตวันกักีฬาและเจา้หนา้ท่ี ตวัแทนจ.เชียงใหม่ บริเวณหนา้สนามกีฬากลาง  ผวจ.มอบ

และมอบโอวาทให้แก่นกักีฬา เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาเยาวชน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

19.00 น. กล่าวตอ้นรับและให้เกียรติเขา้ร่วมงาน"โครงการผูบ้ริหาร โรงแรม MELIA Chiang Mai ชุดสุภาพ  ผวจ.มอบ

มหาวิทยาลยัแม่โจพ้บปะและขอบคุณส่ือมวลชน ประจ าปี 2565" อ.เมืองเชียงใหม่


