
หนาท่ี 1 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

 - หน.เวรประจําวัน ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ศูนยดํารงธรรมจังหวัด พาณิชย จว.
 - รวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธ- รร.ดุสิต ไอสแลนด   หน.สนจ.
 ศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม จว.เชียงราย
 การทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ในระดับ
 ภูมิภาค

08.00 น.  รวมพิธีทางศาสนาและวางพวงมาลา เนื่องใน พระอนุสาวรียพระเจาบรม- เคร่ืองแบบฯ สีกากี  ผวจ. มอบ

วาระผูบริหาร

วันศุกรที่ 7 สิงหาคม 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

08.00 น.  รวมพิธีทางศาสนาและวางพวงมาลา เนื่องใน พระอนุสาวรียพระเจาบรม- เคร่ืองแบบฯ สีกากี  ผวจ. มอบ
 วันรพี  วงศเธอ กรมหลวงราชบุรี- แขนยาว สวมหมวก

ดิเรกฤทธิ์
08.00 น.  รวมพิธีทางศาสนาและวางพวงมาลา เนื่องใน พระอนุสาวรียพระเจาบรม-  มอบ อุปนายกสมาคม

 วันรพี วงศเธอ กรมหลวงราชบุรี- นิสิตเกาจุฬาฯ
ดิเรกฤทธิ์

08.30 น.  ประธานพิธีเปดงาน วันอาเซียน สภาคริสจักร หอประชุมบารบารา  ผวจ. มอบ
 ในประเทศไทย แมคคินลีย ร.ร.ดาราวิทยาลัย

08.30 น.  ประชุม จนท.ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาวุธปนและ หองประชุม 1 ช้ัน 2 ปลัดจังหวัด
 การพนัน

09.00 น.  ประธานในพิธีทําบุญสนามกีฬาฯ 700 ป หองประชุมใหญ อาคาร  ผวจ. มอบ09.00 น.  ประธานในพิธีทําบุญสนามกีฬาฯ 700 ป หองประชุมใหญ อาคาร  ผวจ. มอบ
หอพัก 700 ป



หนาท่ี 2 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันศุกรที่ 7 สิงหาคม 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.00 น.  รวมตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จ- หอศิลปวัฒนธรรมเมือง-  ผวจ. มอบ

 พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชียงใหม

09.00 น.  ประธานพิธีเปดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ รร.เชียงใหมภูคํา  มอบ พช.จว.

 จัดทํายุทธศาสตรจังหวัด

09.30 น.  ประธานพิธีเปดและปลอยคาราวานสินคาการ ลานอเนกประสงค อ.แมแตง  ผวจ. มอบ

 เกษตรสัญจรสหกรณการเกษตรแมแตง จํากัด

09.30 น.  ประชุมช้ีแจงนโยบายความมั่นคงแหงชาติ รร.คุมภูคํา  มอบ ปลัดจังหวัด09.30 น.  ประชุมช้ีแจงนโยบายความมั่นคงแหงชาติ รร.คุมภูคํา  มอบ ปลัดจังหวัด

10.00 น.  ประธานพิธีเปดการแขงขันวิทยุการบินฯ มินิ- อาคารพลศึกษา  ผวจ. มอบ

 วอลเลยบอล ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ

10.30 น.  ประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จ- หองประชุม 3 ช้ัน 3  ผวจ. มอบ

 พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

11.00 น.  บรรยายพิเศษใหแกกรรมการสภามหาวิทยาลัย หองประชุม 1 ช้ัน 2  ผวจ. มอบ

 และคณะผูบริหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคล ม.เทคโนโลยีราชมงคลลานนา

 ลานนา

13.00 น.  ประธานการแถลงขาวโครงการ "แชรทําดี คุณธัญยาภรณ หองสรรพสินคา เมญา  ผวจ. มอบ

 เพื่อแม จ.เชียงใหม" และรายการมวย 091-8574840 เพื่อแม จ.เชียงใหม" และรายการมวย 091-8574840

 "ศึกทุงย้ังทัพ ศึกนี้เพื่อแม"
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วันศุกรที่ 7 สิงหาคม 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

13.30 น.  ประธานการประชุมเตรียมความพรอมการ หองประชุม 3 ช้ัน 3  ผวจ. มอบ

 บันทึกสถิติโลก Guinness Book World Records

 กิจกรรมจักรยาน "ปนเพื่อแม Bike for Mom

 2015"

14.00 น.  กลุมผูคาไนทบาซาร เขาพบเพื่อหารือแนวทาง หองรับรอง  สนจ.ชม. 
 แกไขปญหา

14.00 น.  ประธานการประชุมคณะทํางานกําหนดบริเวณ หองประชุมที่ทําการปกครอง ปลัดจังหวัด14.00 น.  ประธานการประชุมคณะทํางานกําหนดบริเวณ หองประชุมที่ทําการปกครอง ปลัดจังหวัด

 ที่ขออนุญาตดูดทราย  จว.ชม. ช้ัน 2

15.00 น.  รวมพิธีตอนรับนักทองเที่ยวคนที่ 18 ลาน หองรับรองพิเศษ ช้ัน 2  ผวจ. มอบ

 พรอมมอบของรางวัล ทาอากาศยานเชียงใหม

15.00 น.  นมัสการเจาคณะอําเภอแมริม วัดแมริม ต.ริมใต อ.แมริม 


