
หน้าที่ 1 จาก 3

หน.

นาวิน เจริญฤทธิ์ ชนะ สวนฯ

08.00 น.  รวมสนทนาในรายการมองเมืองเหนือ เรื่อง สทท. 11 มอบ หน.OSM

 การจัดงาน Lanna Expo 2014 (ครั้งที่ 2)

09.00 น.  ประธานพิธีเปดโครงการสงเสริมตลาดธุรกิจ หองลีลาวดี ศูนยประชุมและ

 บริการสุขภาพนานาชาติ "Lanna Expo 2014" แสดงสินคานานาชาติฯ

09.00 น.  ประธานเปดกิจกรรม "รวมใจคืนความสุขให จุดบรรจบน้ําแมขากับลําหวย หน.สนจ.

วาระผูบริหาร

วันศุกรที่    19   กันยายน   2557

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

 เชียงใหม คืนน้ําใสใหแมขา" แมหยวก ชุมชนบานฮอ

09.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการคุมครองเด็ก หองประชุม 3 ชั้น 3 ผวจ. มอบ

 จว.ชม.

09.45 น.  ประธานกลาวเปดงาน "วันรัฐวิสาหกิจไทย คุณอนัญญา หองประชุมใหญ ศูนยฟนฟู- ผวจ. มอบ

 ป 2557" 081-2310126 สมรรถภาพคนงานประจําภาคหนือ

10.00 น.  ผูบริหารสปริงสนิวส เขาพบ เรื่อง โครงการ คุณไอซ หองทํางาน

 ภัยหนาว มอบอาคารเรียน 081-9955789

10.00 น.  ประธานพิธีเปดการอบรมสัมมนาโครงการ รร.คุมภูคํา ผวจ. มอบ

 พัฒนามูลคาสินคา OTOP "The Giving Society"

b OTOP by OTOP

10.00 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวินัย กจจ. หองประชุม อบจ.ชม.



หน้าที่ 2 จาก 3

หน.

นาวิน เจริญฤทธิ์ ชนะ สวนฯ

วันศุกรที่    19   กันยายน   2557

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

10.00 น.  ตรวจราชการในหนาที่ปลัดจังหวัด ที่วาการ อ.แมแจม ปลัดจังหวัด

11.00 น.  บริษัท ธนกร จํากัด เขาพบ เพื่อเสนอโครงการ คุณบีม หองทํางาน

 I-CCC (1
st
 Internation Chiagmai Commercial 099-4383558

 and Consumer)

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

 อบรมหลักสูตร จพง.ปภ. ปภ. วิทยาเขตเชียงใหม

13 30 น ประธานการประชมคณะกรรมการสงเสริมการ หองประชม 4 ชั้น 4 ผวจ มอบ13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการสงเสรมการ หองประชุม 4 ชน 4 ผวจ. มอบ

 จัดสวัสดิการสังคม จว.

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการใหความ หองประชุม สนง.ปองกันและ

 ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ จว. (ก.ช.ภ.จ.ชม) บรรเทาสาธารณภัย จว. ชั้น 2

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการแกไขปญหา หองประชุม 3 ชั้น 3

 การบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมในพื้นที่อุทยาน

 แหงชาติดอยสุเทพ-ปุย

14.00 น.  สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ ชม. เขาสัมภาษณเพื่อ หองทํางาน ผวจ. มอบ

 รับฟงความคิดเห็นในการปรับปรุงโครงสราง

 ของกรมฯ

14.00 น.  ประชุมคณะทํางานกํากับดูแลและประสานงาน หองฝกอบรม อาคาร SME ปลัดจังหวัด

 โครงการพิเศษพิงคนครฯ ศูนยประชุมและแสดงสินคา

 นานาชาติฯ



หน้าที่ 3 จาก 3

หน.

นาวิน เจริญฤทธิ์ ชนะ สวนฯ

วันศุกรที่    19   กันยายน   2557

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

14.00 น.  ประชุมการบูรณาการดานความโปรงใสในการ หองรับรอง  สนจ.ชม. หน.สนจ.

 ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรัปชั่นของ

 จว.ชม.

15.30 น.  ประชุมคณะกรรมการแกไขปญหาคลองแมขาฯ อบต.ดอนแกว อ.แมริม

18.00 น.  พิธีเปดงาน Lanna Expo 2014 งานสงเสริม ศูนยประชุมและแสดงสินคา ปลัดจังหวัด, หน.สนจ.

 การคาการลงทุนและการทองเที่ยวกลุมจังหวัด นานาชาติฯ

สระดับสากล สูระดบสากล

18.30 น.  ประธานรวมพิธีเปดเชียงใหมคาบาเรต เธียรเตอร คุณศิริพงษ บริษัท เชียงใหมคาบาเรต

 และรับมอบเงินชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติฯ 081-9921272 เธียรเตอร จํากัด ต.ชางเผือก

19.00 น.  ประธานในพิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจ หองราชพฤกษ 1 ศูนยประชุม

 ดีเดน และแสดงสินคานานาชาติฯ

19.00 น.  ประธานพิธีเปดกิจกรรม Road Show ประชา- คุณนวพรรณ ลานหนา Hall 1 ศูนยประชุม

 สัมพันธสินคาเกษตร 081-5311057 และแสดงสินคานานาชาติฯ

19.00 น.  ประธานพิธีเปดงานมหกรรมทองเที่ยวชุมชน คุณมาเรียม ลานหนา Hall 1 ศูนยประชุม

 จว.ชม. 089-6369315 และแสดงสินคานานาชาติฯ


