
หน้าที่ 1 จาก 3

หน.

นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

 - หน.เวรประจําศูนยดํารงธรรมจังหวัด ศูนยดํารงธรรมจังหวัด สหกรณ จว.

 - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแผน หองราชพฤกษ มอบ ปลัดจังหวัด

 ปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวง รร.ลานนาพาเลซ เชียงใหม

 เพื่อแกไขปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน

07.30 น.  พบผูวาการมณฑลยูนนาน และคณะ รร.แชงกรี-ลา เชียงใหม

09.00 น.  ประธานกลาวเปด "วันแรงงานขามชาติสากล" รร.ธาริน ผวจ. มอบ

 และกลาวปาฐกถา "แนวทางในการแกไขปญหา

 เรื่องการดูแลสุขภาพและการเขาถึงระบบ

 ประกันสังคมของแรงงานขามชาติใน จว.ชม.

09.00 น.  ประธานพิธีเปดงานเสวนาวิชาการ "ถอดรหัส หองประชุมพิพิธภัณฑสถาน มอบ ปลัดจังหวัด

 อักขระโบราณ ศิลาจารึกเวียงเถาะ" แหงชาติ เชียงใหม

09.00 น.  วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การเปนขาราชการ หองประชุมอินทนนท วิทยาลัย มอบ ปลัดจังหวัด

 ที่ดี/ระบบราชการไทย พยาบาลบรมราชชนนี ชม.

09.00 น.  บรรยายสรุปแกคณะวิทยาลัยการทัพอากาศ หองชางกระ รร.เชียงใหมออคิด มอบ หน.สนจ.

09.00 น.  รวมพิธีเปดการสัมมนา "ไทย-พมา ในกรอบ อาคารเอกาทศรถ ม.นเรศวร

 ประชาคมอาเซียน" และรวมสัมมนาฯ จว.พิษณุโลก

วาระผูบริหาร

วันพฤหัสบดีที่    18   ธันวาคม   2557

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หน้าที่ 2 จาก 3

หน.

นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันพฤหัสบดีที่    18   ธันวาคม   2557

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.30 น.  รวมพิธีเปดงาน "งานโครงการหลวง 2557" และ อาคารศาลาไทย เครื่องแบบ

 รับเสด็จฯ หอประชุม มช. ปกติขาว

09.30 น.  รับเสด็จ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี ทาอากาศยานทหารกองบิน เครื่องแบบ นายกเหลากาชาด จว.

พรอม  พระวรราชาทินัดดามาตุ (เสด็จถึง 10.30 น.) 41 ปกติขาว สวมหมวก

09.30 น.  รับเสด็จ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี หอประชุม มช. เครื่องแบบ ผวจ. มอบ

พรอม  พระวรราชาทินัดดามาตุ (เสด็จถึง 10.35 น.) ปกติขาว สวมหมวก

10.00 น.  รวมเปนเกียรติและกลาวตอนรับในพิธีเปด ศูนยศึกษาการพัฒนา ผวจ. มอบ

 โครงการคายเยาวชนรูงานสืบสานพระราชดําริ หวยฮองไครฯ 

10.00 น.  ประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือก ขรก.อบจ. หองประชุมชั้น 2 หน.สนจ.

 เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง หน.ฝายฯ อบจ.ชม.

11.05 น.  สงเสด็จ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี ทาอากาศยานทหารกองบิน เครื่องแบบ ผวจ. มอบ

พรอม  พระวรราชาทินัดดามาตุ (เสด็จกลับ 12.05 น.) 41 ปกติขาว สวมหมวก

13.00 น.  ประธานการประชุมการติดตามความกาวหนา หองประชุม 1 ชั้น 2 ผวจ. มอบ/

 ในการดําเนินงานตามมาตรการเพิ่มรายได ปลัดจังหวัด

 ใหแกผูมีรายไดนอย

13.30 น.  ประชุมรวมกับคณะ สตง. หองรับรอง  สนจ.ชม. หน.สนจ.

13.30 น.  ผูบริหาร ร.ร.วิชัยวิทยา เขาพบ เพื่อเชิญศึกษา อ.จันทวรรณ หองรับรอง 2

 ดูงานประเทศตุรกี 081-2875451



หน้าที่ 3 จาก 3

หน.

นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันพฤหัสบดีที่    18   ธันวาคม   2557

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

14.00 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการภารกิจ หองประชุมศูนยอํานวยความ ปลัดจังหวัด

 ดานความมั่นคง เปนธรรม ปค.จว.

14.30 น.  บริษัท ฉันทิศ กรุป จํากัด เขาพบ คุณธนวัฒน 089-1915090 หองรับรอง 2

15.00 น.  ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร หองประชุม 1 ชั้น 2 ผวจ. มอบ/

 โครงการชดเชยรายไดใหแกเกษตรกรชาว ปลัดจังหวัด

 สวนยาง และคณะกรรมการบริหารโครงการ

 สินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายยอย เพื่อ-

 ประกอบอาชีพเสริม

17.05 น.  นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทาง ทาอากาศยานเชียงใหม ผวจ. มอบ

 กลับกรุงเทพฯ

17.30 น.  รวมเปนเกียรติพิธีเปดงานประจําป Montfort คุณสุวัช ร.ร.มงฟอรตวิทยาลัย ชุดสุภาพ ผวจ. มอบ

 Variety Education 2014 "We are Beautiful" 081-7240844 แผนกประถม


