
หนา้ที ่1 จาก 2

ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่ หน่วยงาน

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร 07.55 น. -รับ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธาน ทา่อากาศยานนานาชาติ กยข.สนจ.ชม.

ผวจ.ชม. กรรมการบริหารมูลนิธิ โครงการหลวง สายการบนิ จ.เชียงใหม่

แอร์เอเชีย เที่ยวบนิที่ FD 3437
(การแต่งกาย:เคร่ืองแบบ สีกากี คอพับ แขนยาว)

09.00 น. -ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ OSM
บรูณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 80 พรรษา อบจ.ชม.

10.00 น. -ประชุมหารือแนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ OSM
หมอกควันไฟป่า ของกลุ่มจงัหวัดภาคเหนือตอนบน 1 80 พรรษา ศูนย์ราชการจงัหวัดฯ

13.30 น. -ประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ออนไลน์
17.45 น. -ส่ง พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธาน ทา่อากาศยานนานาชาติ กยข.สนจ.ชม.

กรรมการบริหารมูลนิธิ โครงการหลวง สายการบนิ จ.เชียงใหม่

แอร์เอเชีย เที่ยวบนิที่ FD 3432
(การแต่งกาย : เคร่ืองแบบ สีกากี คอพับ แขนยาว)

นายวรญาณ บญุณราช 09.20 น. ส่งเสด็จสมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ เจา้ฟา้จฬุาภรณวลัยลักษณ์ ทา่อากาศยานทหาร อก.สนจ.ชม.

รอง.ผวจ.ชม. อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี กองบนิ 41
(การแต่งกาย:เคร่ืองแบบปฏิบัติราชการ สีกาก ีแขนยาว สวมหมวก)

11.00 น. -ประธานเปดิงาน มหกรรมสร้างงานสร้างรายได้และ หอ้งประชุมอาคารหอพัก อก.สนจ.ชม.

งานเกษตรแฟร์ 2022 (การแต่งกาย:ชุดสุภาพ) 700 ปี สนามกฬีาสมโภช

เชียงใหม่ 700 ปี อ.แม่ริม

14.00 น. -ร่วมการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงาน ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร กยข.สนจ.ชม.

โครงการหลวง 2565 (เชียงใหม)่ ปฏิบัติการ 1 ศูนย์วิจยัและพัฒนา

(การแต่งกาย:เคร่ืองแบบปฏิบติัราชการ สีกาก)ี การเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรด าริ

15.00 น. รับเสด็จสมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ เจา้ฟา้จฬุาภรณวลัยลักษณ์ ทา่อากาศยานทหาร อก.สนจ.ชม.

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี กองบนิ 41
(การแต่งกาย:เคร่ืองแบบปฏิบัติราชการ สีกาก ีแขนยาว สวมหมวก)

16.00 น. -ประธานในพิธีเปิดแสดงรอบปฐมทัศน์ เนื่องในการแสดง โรงละครวิทยาลัยนาฏศิลป อก.สนจ.ชม.

ประจ าป ี2565 "วิพิธทศันา วิจิตรา นาฏดุริยางคศิลป์" เชียงใหม่
(การแต่งกาย : ชุดพื้นเมืองหรือชุดสุภาพ)

นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช 08.30 น. -ประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สนง.ลูกเสือชม.

รอง.ผวจ.ชม. วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจ าป ี2565 อ.เมืองเชียงใหม่

วาระงานผู้บริหารจงัหวดัเชียงใหม่
วนัศุกร์ ที ่25 พฤศจกิายน 2565
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ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่ หน่วยงาน

วาระงานผู้บริหารจงัหวดัเชียงใหม่
วนัศุกร์ ที ่25 พฤศจกิายน 2565

นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช 14.00 น. -ประธานการประชมุพจิารณาท าความเห็นการอทุธรณ์ ห้องประชมุ อบจ.ชม. ชั้น 4 สถจ.ชม.
รอง.ผวจ.ชม. และการร้องทุกขข์องขา้ราชการ อบจ.และขา้ราชการครู อบจ. อ.เมืองเชียงใหม่

นายวรวิทย์ ชัยสวัสด์ิ 09.00 น. -ประธานในพิธีเปดิงานวันเกษตรและของดีโปง่แยง อบต.โปง่แยง อ.แม่ริม สถจ.ชม.
รอง.ผวจ.ชม. ประจ าป ี2565

10.00 น. -ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล หอ้งประชุม 5 ชั้น 5 สถจ.ชม.
จังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

13.30 น. -ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล หอ้งประชุม 5 ชั้น 5 สถจ.ชม.
จังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

17.00 น. -ร่วมแถลงข่าวมนต์เสน่หเ์ชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา สถจ.ชม.
ประจ าปี 2566 (CHARMING Chiang Mai Flower (อบจ.ชม.)
Festival 2023) คร้ังที่ 1 

นายประสงค์ หล้าอ่อน 10.00 น. -ประธานการประชุมคณะท างานเฝ้าระวังปญัหายา หอ้งประชุม 4 ชั้น 4
ปลัดจังหวัด เสพติดระดับพื้นที่จ.เชียงใหม่ (โต๊ะข่าวยาเสพติด) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

13.30 น. -ร่วมรับฟังนโยบายการเลือกต้ังสมาชิกสภาเกษตรกร ส านักงานสภาเกษตร
จังหวัดและการเลือกต้ังสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่

นายวีรพงศ์ ฤทธ์ิรอด 10.00 น. -ประชุมหารือแนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ OSM
หน.สนจ.ชม. หมอกควันไฟป่า ของกลุ่มจงัหวัดภาคเหนือตอนบน 1 80 พรรษา ศูนย์ราชการจงัหวัดฯ

14.00 น. -ร่วมการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงาน ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร กยข.สนจ.ชม.

โครงการหลวง 2565 (เชียงใหม)่ ปฏิบัติการ 1 ศูนย์วิจยัและพัฒนา

(การแต่งกาย:เคร่ืองแบบปฏิบติัราชการ สีกาก)ี การเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรด าริ

จัดท าโดย : กลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2708 / มท 25544
สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.chiangmai.go.th/ข้อมูลจงัหวัด : ปฏิทินผู้บริหาร หรือสแกนผ่าน QR Code
สถานะ 24 พฤศจกิายน 2565 เวลา 16.30 น.


