
หนาท่ี 1 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

 - หน.เวรประจําศูนยดํารงธรรมจังหวัด ศูนยดํารงธรรมจังหวัด คลังจังหวัด
08.00 น.  คุณพรรณชัย วัฒนชัย เขาพบเรื่องปดทอง หองทํางาน 

 หลังพระ
08.30 น.  ประธานพิธีเปดกิจกรรมวันคลายวันสถาปนา กองรอย อส.จ.ชม. ที่ 1   ปลัดจังหวัด, หน.สนจ.

 กองอาสารักษาดินแดน ประจําป 2558 จว.ชม.
09.00 น.  ประธานพิธีเปดการอบรมโครงการ "กีฬาเปลี่ยน คุณกรรณฐา อาคารยิมเนเซียม สถาบัน ชุดสุภาพ  ผวจ. มอบ

วาระผูบริหาร

วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.00 น.  ประธานพิธีเปดการอบรมโครงการ "กีฬาเปลี่ยน คุณกรรณฐา อาคารยิมเนเซียม สถาบัน ชุดสุภาพ  ผวจ. มอบ
 ความคิด พิชิตศักยภาพผูพิการ" 081-2884000 การพลศึกษา

09.15 น.  คณะสํารวจพื้นที่ของ สน.เลขาธิการ นรม. ทาอากาศยานเชียงใหม  ผวจ. มอบ
 เดินทางถึง จว.ชม. และเดินทางไปสํารวจพื้นที่
 ณ สถานีเกษตรหลวงอางขาง

09.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ รร.ฮอลิเดย อินน 
 แผนงานพัฒนาเครือขายการตรวจพืชอาหาร
 ปลอดภัย

10.00 น.  นักวิจัยชาวตางประเทศ เขาพบเพื่อสัมภาษณ หองทํางาน 
 ประเด็น การดําเนินการสรางกระเชาไฟฟาจาก
 เชียงใหมไนทซาฟารี - ดอยผาคํา - ดอยสุเทพ- เชียงใหมไนทซาฟารี - ดอยผาคํา - ดอยสุเทพ-
 ปุย



หนาท่ี 2 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

10.00 น.  ประธานการแถลงขาวสื่อมวลชนประจําสัปดาห หองประชุม 4 ช้ัน 4  ผวจ. มอบ

10.30 น.  ประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ โล ประกาศ- คุณศิริภพ หอประชุม มช.  ผวจ. มอบ

 เกียรติคุณ พรอมกลาวเปดงานวันการศึกษา 081-3755544

 เอกชน จว.ชม.

11.00 น.  ผูประกอบการยานไนทบาซา เขาพบ หองรับรอง สนจ.ชม. 
11.30 น.  คณบดีคณะวิจิตรศิลป มช. เขาพบเพื่อรายงาน คุณไชยณรงค หองทํางาน 11.30 น.  คณบดีคณะวิจิตรศิลป มช. เขาพบเพื่อรายงาน คุณไชยณรงค หองทํางาน 

 ความคืบหนาโครงการ "ผลักดันเมืองเชียงใหม 081-6811421

 สูมรดกโลก"

13.00 น.  กลุมผูประกอบการผลิตภัณฑหนึ่งตําบล หนึ่ง- ผอ.พรเทพ หองประชุม 3 ช้ัน 3  (จํานวน 20 คน)

 ผลิตภัณฑ (Cluster OTOP) เขาเย่ียมคารวะ 081-8759301

13.00 น.  ประชุมเตรียมงานพิธีสมโภชคัมภีรอรรถกถา อาคารพระสัทธรรม  มอบ ผอ.พศจ.

 ฉบับอักษรลานนา วัดพระธาตุศรีจอมทองฯ

13.30 น.  คณะจากนครเฉิงตู สปช.จีน เขาเย่ียมคารวะ หองรับรอง 2  หน.สนจ.

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร หองประชุม  ผวจ. มอบ

 โครงการสนับสนุนสินเช่ือเกษตรกรชาวสวนยางฯ สนง.เกษตร จว. โครงการสนับสนุนสินเช่ือเกษตรกรชาวสวนยางฯ สนง.เกษตร จว.

13.30 น.  ประชุม หน.สวนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน หองประชุม 2 ช้ัน 2 
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หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

13.30 น.  รวมประชุมโครงการ "ประสานความรวมมือ ศาลเยาวชนและครอบครัว  ผวจ. มอบ

 เครือขายองคกรเพื่อพิทักษ แกไข บําบัด ฟนฟู  จว.ชม.

 เด็ก เยาวชน และครอบครัว ของศาลเยาวชน

 และครอบครัว จว.ชม.

14.30 น.  นิตยสาร Citylife เขาพบเพื่อสัมภาษณเกี่ยวกับ คุณกฤติยาภรณ หองทํางาน 
 วิสัยทัศนและแนวทางการบริหารงาน 096-4494642 วิสัยทัศนและแนวทางการบริหารงาน 096-4494642

15.30 น.  ประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงค- หองประชุมช้ัน 2 อาคาร SME  หน.สนจ.

 นคร ศูนยประชุมและแสดงสินคา

นานาชาติฯ

16.00 น.  ประชุมคณะทํางานปรับปรุงประกาศจังหวัดฯ หองประชุม สนจ.ชม. 
 เรื่อง การปลอยโคมลอย

18.00 น.  ประชุมสมาคมนิสิตเกาจุฬาฯ ภาคเหนือ สมาคมนิสิตเกาจุฬาฯ 


