
หน้าที่ 1 จาก 3

หน.

นาวิน เจริญฤทธิ์ ชนะ สวนฯ

08.30 น.  รวมสนทนาในรายการมองเมืองเหนือ ประเด็น สทท.เชียงใหม

 การฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทา

 สาธารณภัยระดับจังหวัด

08.45 น.  ประธานเปดการเสวนา ประเด็น "ถนนสาย เวียง จิตราลานนา ลิฟวิ่ง มอบ นอ.หางดง

 วัฒนธรรมชุมชนบานถวาย" บานถวาย อ.หางดง

09.00 น.  รวมเปนเกียรติและกลาวตอนรับพิธีเปดงาน รร.อิมพีเรียลแมปง ผวจ. มอบ

 "เวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัต-

 กรรม (วทน.) ภาคเหนือ"

09.00 น.  ประธานการประชุมคณะทํางานบูรณาการแผน- หองประชุม 5 ชั้น 5 ผวจ. มอบ

 ยุทธศาสตรพลังงานระดับจังหวัดและกลุม

 จังหวัด ตามยุทธศาสตรประเทศ

09.00 น.  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร หองวายุภักษ ชั้น 2 มอบ

 การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติฯ รร.เซ็นทราศูนยราชการฯ รอง ผอ.รมน.จ. (ท)

จว.นนทบุรี

09.00 น.  ประธานพิธีเปดกิจกรรมการเจรจาตอรองธุรกิจ รร.รอยัลนาคาวา มอบ หน.สนจ.

 ระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนกลุมจังหวัด จว.หนองคาย

 ภาคเหนือฯ

วาระผูบริหาร

วันศุกรที่    22   สิงหาคม   2557

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หน้าที่ 2 จาก 3

หน.

นาวิน เจริญฤทธิ์ ชนะ สวนฯ

วันศุกรที่    22   สิงหาคม   2557

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.00 น.  วิทยากรเสวนาในเวทีพลเมืองปฏิรูปในประเด็น คุณสกาวรัตน หองปาสักหลวง ชั้น 3 มอบ ทองถิ่น จว.

 "กระจายอํานาจการปกครอง เปดหนาใหม 089-6693831 รร.โลตัส ปางสวนแกว

 ทองถิ่น-ชุมชน"

09.15 น.  สัมภาษณผานทางโทรศัพท กิจกรรม Chiang มอบ พาณิชย จว.

 Mai Green Season (ธุรกิจสุขภาพ) (รายการ

 โฟกัสเชียงใหม)

09.30 น.  ประธานรวมเปดงานพรอมปาฐกถาพิเศษ ในการ หองเชียงใหม ชั้น 2 ผวจ. มอบ

 จัดงานสัมมนา EGA Roadshow : e-Government ศูนยประชุมนานาชาติเอ็มเพรส

 For all "รัฐบาลอิเล็คทรอนิกส เชื่อมโยงทุกสวน-

 ราชการ"

09.30 น.  ประธานพิธีเปดงานโครงการคืนความสุขสู ศูนยพัฒนาสังคมฯ สนามกีฬากลางเทศบาลเมือง มอบ ปลัดจังหวัด

 สังคมไทย และสรางความปรองดองสมานฉันท 053-279264  เมืองแกนพัฒนา

 กลุมชาติพันธุฯ

10.00 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ หองประชุม 1 ชั้น 2 ผวจ. มอบ

 ขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน จว.ชม.

10.00 น.  ประธานการประชุมการจัดทําโครงการสงเสริม คุณภานุพรรณ หองประชุม 2 ชั้น 2

 การตลาดการทองเที่ยวนานาชาติ จว.ชม. 081-4695551



หน้าที่ 3 จาก 3

หน.

นาวิน เจริญฤทธิ์ ชนะ สวนฯ

วันศุกรที่    22   สิงหาคม   2557

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

10.30 น.  รวมเปนเกียรติพิธีปดการฝกรวมวิทยาลัย น.ท.หญิง ปนัตตา ศูนยประชุมนานาชาติ เครื่องแบบฯ ผวจ. มอบ

 เสนาธิการทหารและโรงเรียนเสนาธิการ 082-5256565 รร.เชียงใหมแกรนดวิว สีกากี

 เหลาทัพ 57

11.00 น.  อธิการบดี มช. พรอมรองอธิการบดีฯ และ คุณเจี๊ยบ หองรับรอง 2

 คณบดีคณะวิจิตรศิลป มช. เขาพบ เพื่อรายงาน 081-9939363

 ความกาวหนาเรื่อง เชียงใหมสูมรดกโลก

11.00 น.  ประธานพิธีมอบประกาศนีบัตรและปดการ หองประชุม 1 ชั้น 3 วิทยาลัย ผวจ. มอบ

 ฝกอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิง  ปภ. วิทยาเขตเชียงใหม

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการ หองประชุม 3 ชั้น 3

 ความปลอดภัยทางถนน จว.ชม.

13.30 น.  ประธานพิธีเปดงาน Reduce Today Respect หอง Jom Thong Hall ผวจ. มอบ

 Tomorrow และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก รร.ดาราเทวีฯ

 ลูกคา

13.30 น.  รวมประชุมคณะกรรมการเผยแพรพระพุทธ- หองประชุม 4 ชั้น 4 ผวจ. มอบ

 ศาสนาประจํา จว.ชม.

13.30 น.  ประธานพิธีเปดโครงการปลูกปาในใจคน ร.ร.จอมทอง มอบ นอ.จอมทอง

15.00 น.  รวมตรวจสถานที่จัดงานมหกรรมคอนเสิรต อุทยานหลวงราชพฤกษ

 คืนความสุขใหคนในชาติ


