
หนา้ที ่1 จาก 3

หน.

วรญาณ ศักด์ิชัย วรวิทย์ วีระพันธ์ ส่วนฯ

09.00 น. ประธานเปิดงานวนัต่อตา้นยาเสพติดโลก จ.เชียงใหม่ วิทยาลยัเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ชุดสุภาพ เส้ือสีขาว   ปลดัจงัหวดั

ประจ าปี 2565 อ.เมืองเชียงใหม่

09.00 น. มอบเกียรติบตัรและเขม็เชิดชูเกียรติท่ีระลึกรางวลัตน้กลา้ วิทยาลยัเทคโนโลยโีปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ 

เสมาคุณาธร (มอบในช่วงพิธีเปิดงานวนัต่อตา้นยาเสพติด อ.เมืองเชียงใหม่

โลก จงัหวดัเชียงใหม่) 

09.00 น. ประธานในพิธีเปิดโครงการโปรแกรมคลินิกฟตุบอล สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี  ผวจ.มอบ

สโมสรแมนเชสเตอร์และสโมสรริเวอร์พลู (ภาคเหนือ)

09.00 น. ประชุมขบัเคล่ือนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและ หอ้งศูนยป์ฏิบติัการจงัหวดั (POC)  ผวจ.มอบ/

ภารกิจส าคญัของส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย ชั้น 3 ศาลากลางจงัหวดัเชียงใหม่ หน.สนจ.ชม.

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนมิถุนายน 2565) ผา่นระบบวีดีทศัน์ทางไกล (VCS)

09.30 น. ประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการใชจ่้ายเงินงบ- หอ้งประชุม 1 ชั้น 2  ผวจ.มอบ

ประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศาลากลางจงัหวดัเชียงใหม่

09.30 น. ประธานตรวจอาคารโรงแรมตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด ในพ้ืนท่ี อ.ดอยสะเกด็/อ.สนัก าแพง  ผวจ.มอบ

ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงแรม

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

บริหารส่วนจงัหวดั ก.จ.จ.เชียงใหม่ คร้ังท่ี 6/2565 (อบจ.) อ.เมืองเชียงใหม่

วาระผู้บริหาร

วันศุกร์ ที ่24 มถิุนายน 2565

เวลา ภารกิจ สถานที่ การแต่งกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนา้ที ่2 จาก 3

หน.

วรญาณ ศักด์ิชัย วรวิทย์ วีระพันธ์ ส่วนฯ

วันศุกร์ ที ่24 มถิุนายน 2565

เวลา ภารกิจ สถานที่ การแต่งกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการลุ่มน ้าสาละวิน คร้ังท่ี 2/2565 หอ้งศูนยป์ระสานงานขบัเคล่ือนฯ  ผวจ.มอบ/

ชั้น 3 ศาลากลางจงัหวดัเชียงใหม่ หน.สนจ.ชม.

10.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาท หอ้งประชุม สนง.พฒันาชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่  ผวจ.มอบ

สตรีระดบัจงัหวดั คร้ังท่ี 4/2565 ชั้น 5 ศาลากลางจงัหวดัเชียงใหม่

10.30 น. ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจ หอ้งประชุม 3 ชั้น 3   ผวจ.มอบ/

ราชการของนายกรัฐมนตรีในพ้ืนท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ศาลากลางจงัหวดัเชียงใหม่ หน.สนจ.ชม.

13.00 น. ประธานเขา้ร่วมตรวจพิสูจน์ขอ้เทจ็จริง เพ่ือประกอบ ในพ้ืนท่ี อ.เชียงดาว/อ.แม่แตง  ผวจ.มอบ

การพิจารณาด าเนินการออกโฉนดท่ีดิน 

13.30 น. ประธานการประชุมติดตามผลการด าเนินงานโครงการ หอ้งประชุม 3 ชั้น 3    ผวจ.มอบ/

พฒันาและแกไ้ขปัญหาคลองแม่ข่า จงัหวดัเชียงใหม่ ศาลากลางจงัหวดัเชียงใหม่ หน.สนจ.ชม.

13.30 น. ประชุมพิจารณารายละเอียดของภาริจ ปริมาณงาน และ หอ้งประชุม สถจ.ชม. ชั้น 5  ผวจ.มอบ/

คุณภาพของงานท่ีเพ่ิมข้ึน นกัทรัพยากรบุคคล เป็น ศาลากลางจงัหวดัเชียงใหม่ หน.สนจ.ชม.

ช านาญการพิเศษ เทศบาลต าบลท่าวงัตาล อ.สารภี

14.00 น. ประธานกล่าวเปิดงานเชียงใหม่ บุค๊แฟร์ คร้ังท่ี 7 เชียงใหม่ฮอลล ์ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล ชุดสุภาพ  ผวจ.มอบ

เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

14.00 น. ประธานในพิธีมชัฌิมนิเทศผูรั้บการฝึกเตรียมเขา้ท างาน หอ้งประชุม 911 อาคารฝึกอบรม  ผวจ.มอบ/

โครงการเพ่ิมทกัษะดา้นอาชีพแก่นกัเรียนท่ีไม่ไดเ้รียนต่อ สถานบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 19 ปลดัจงัหวดั

หลงัจบการศึกษาภาคบงัคบั จ.เชียงใหม่



หนา้ที ่3 จาก 3

หน.

วรญาณ ศักด์ิชัย วรวิทย์ วีระพันธ์ ส่วนฯ

วันศุกร์ ที ่24 มถิุนายน 2565

เวลา ภารกิจ สถานที่ การแต่งกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

16.30 น. ประธานในพิธีแถลงข่าวแคมเปญเปิดเมือง "เชียงใหม่ ลานริมน ้า บา้นโบราณริมปิง เชียงใหม่ ชุดสุภาพ/  ผวจ.มอบ

ท่ีเดียวกินเท่ียวประชุม" ผา้ไทย

18.30 น. ร่วมเป็นประธานและกล่าวสุนทรพจน์ในงานวนัชาติ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ ชุดสากลนิยม    หน.สนจ.ชม.

สหรัฐอเมริกา อ.เมืองเชียงใหม่


