
หนาท่ี 1 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

 - หน.เวรประจําวัน ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ศูนยดํารงธรรมจังหวัด หน.สนจ.
09.00 น.  ที่ปรึกษาดานวิชาการประจําโครงการพัฒนา หองทํางาน 

 นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม รุนที่ 8
 เขาพบเพื่อสัมภาษณ

09.00 น.  ประธานพิธีเปดการสัมมนาโครงการสรางความ รร.ศิรินาถ การเดน  ผวจ. มอบ
 เขาใจในบทบาทหนาที่กองทุนฟนฟูและพัฒนา

วาระผูบริหาร

วันศุกรที่ 6 กุมภาพันธ 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

 เขาใจในบทบาทหนาที่กองทุนฟนฟูและพัฒนา
 เกษตรกรฯ

09.00 น.  กลาวตอนรับในพิธีเปดการฝกอบรมโครงการ หองเชียงใหม-เชียงราย ช้ัน 2  ผวจ. มอบ
 เสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต สน.บริการวิชาการ มช.
 ของ ขรก.ในจังหวัดชายแดนภาคใต

09.00 น.  ประชุมคณะทํางานแกไขปญหาคลองแมขา แขวงเม็งราย 
09.00 น.  รวมอบรมในหลักสูตรการบริหารจัดการ จว.ลําปาง หน.สนจ.

 นโยบายดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีฯ
09.30 น.  ประชุมพิจารณาผูสมควรไดรับทุนการศึกษา หองรับรอง สนจ.ชม. ปลัดจังหวัด, หน.สนจ.

 ของสมาคมแมบานมหาดไทย
10.00 น.  ประธานในพิธีปดการฝกอบรมและมอบหนังสือ คุณวันชัย 080-0701919 หองแกรนดคอนเวนช่ัน 

 สําคัญแกผูผานการอบรมวิทยากรเผยแพร คุณอดิเรก 086-0284692 รร.เชียงใหมแกรนดวิว สําคัญแกผูผานการอบรมวิทยากรเผยแพร คุณอดิเรก 086-0284692 รร.เชียงใหมแกรนดวิว
 ภาษาไทยในชุมชนพื้นที่สูง



หนาท่ี 2 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันศุกรที่ 6 กุมภาพันธ 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

10.00 น.  ประธานพิธีเปดโครงการนํารอง "การเฝาระวัง รร.อิมพีเรียล แมปง  ผวจ. มอบ

 และควบคุมโรคติดตอจากสัตวสูคนฯ"

10.00 น.  ลงพื้นที่ตรวจจุดปลอยน้ําเสียตลาดเมืองใหม ตลาดเมืองใหม  ผวจ. มอบ

10.30 น.  ประชุมซักซอมแนวทางการปฏิบัติการควบคุม หองประชุม 4 ช้ัน 4 ปลัดจังหวัด

 ขบวนรถบุปผชาติ

11.00 น.  เครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ชม. คุณวิฑูรย หองทํางาน 
 เขาพบเพื่อเย่ียมคารวะและขอคําแนะนํา 091-0691657

11.00 น.  เครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ชม. คุณวิฑูรย หองทํางาน 
 เขาพบเพื่อเย่ียมคารวะและขอคําแนะนํา 091-0691657

11.00 น.  ประธานพิธีเปดเสนทางศึกษาธรรมชาติน้ําตก คุณธวัช อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย  ผวจ. มอบ

 มณฑาธาร จว.ชม. 081-6180142

13.00 น.  บันทึกเทปโทรทัศนรวมเวทีปฏิรูปประเทศไทย อาคารสายใยรัก เทศบาลเมือง  ผวจ. มอบ

 เมืองแกนพัฒนา

13.30 น.  ประธานการประชุมช้ีแจงและเตรียมความพรอม หองประชุม 4 ช้ัน 4  ปลัดจังหวัด

 นายอําเภอและปลัดอําเภอเพื่อเปนวิทยากร

 ถายทอดความรูและวิธีการปฏิบัติเปนเครือขาย

 ยุติธรรมชุมชนฯ

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะทํางานตรวจติดตาม อ.ฝาง 13.30 น.  ประธานการประชุมคณะทํางานตรวจติดตาม อ.ฝาง 
 นโยบายการจัดที่ดิน จว.ชม.



หนาท่ี 3 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันศุกรที่ 6 กุมภาพันธ 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

14.00 น.  รับเสด็จ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชร- ทาอากาศยานทหารกองบิน เคร่ืองแบบฯ สีกากี  นายกเหลากาชาด จว.

พรอม  กิติยาภา (เสด็จถึง 15.00 น.) 41 แขนยาว สวมหมวก

15.00 น.  รับเสด็จ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชร- วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ เคร่ืองแบบฯ สีกากี  มอบ ปลัดจังหวัด

พรอม  กิติยาภา (เสด็จถึง 16.00 น.) แขนยาว สวมหมวก

15.35 น.  รับเสด็จ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชร- สํานักสุขิโต เคร่ืองแบบฯ สีกากี  มอบ นอ.เมืองฯ

พรอม  กิติยาภา (เสด็จถึง 16.35 น.) แขนยาว สวมหมวก

16.00 น.  ประธานเปดงานนิทรรศการและการประกวด สวนสาธารณะหนองบวกหาด  หน.สนจ.

พรอม  กิติยาภา (เสด็จถึง 16.35 น.) แขนยาว สวมหมวก

16.00 น.  ประธานเปดงานนิทรรศการและการประกวด สวนสาธารณะหนองบวกหาด  หน.สนจ.

 ไมดอกไมประดับ ครั้งที่ 39

16.30 น.  รับเสด็จ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชร- ราน The Good View Bar เคร่ืองแบบฯ สีกากี  มอบ ปลัดจังหวัด

พรอม  กิติยาภา and Restaurant แขนยาว สวมหมวก

18.00 น.  ประธานพิธีเปดกิจกรรมประกวดตกแตงภูมิทัศน สวนสาธารณะหนองบวกหาด  ปลัดจังหวัด, หน.สนจ.

 และจําหนายสินคาผลิตภัณฑชุมชน จว.ชม.

 ในงานมหกรรมไมดอกไมประดับ

18.00 น.  รับเสด็จ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชร- สิบแสน รีสอรท แอนด สปา เคร่ืองแบบฯ สีกากี  มอบ นอ.แมแตง

พรอม  กิติยาภา แมแตง อ.แมแตง แขนยาว สวมหมวก


