
หนาท่ี 1 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

 - หน.เวรประจําวัน ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ศูนยดํารงธรรมจังหวัด อุตสาหกรรม จว.
07.00 น.  ประธานเปดโครงการ "ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ นายธัญศักด์ิ ลานวัฒนธรรม  ผวจ. มอบ

 เชิงนิเวศน และเชิงวัฒนธรรม" 091-0691074 เทศบาล ต.สุเทพ
08.00 น.  รวมเปนเกียรติพิธีเปดงานวันวิชาการ "ตลาดน้ํา คุณจีรากัน วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 

 วิชาการ นาฏศิลป ดนตรี สูอาเซียน เทิด- 086-6597087

 พระเกียรติฯ"

วาระผูบริหาร

วันศุกรที่ 27 กุมภาพันธ 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

 พระเกียรติฯ"
08.30 น.  ประชุมพิจารณาประเมินบุคคลและดําเนินการ หองประชุมเทศบาลตําบล หน.สนจ.

 คัดเลือกเพื่อแตงตั้ง พนง.เทศบาลใหดํารง หนองปาครั่ง
 ตําแหนงที่สูงข้ึน

09.00 น.  กลาวตอนรับในพิธีเปดการฝกอบรมโครงการ หองประชุมเชียงใหม-เชียงราย  ผวจ. มอบ
 เสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ช้ัน 2 สน.บริการวิชาการ มช.
 ของ ขรก.ใน จว.ชายแดนภาคใต

09.00 น.  ประธานพิธีเปดกิจกรรมการอบรมพัฒนาขีด หองอิมพีเรียลบอลรูม ช้ัน 2  ผวจ. มอบ
 ความสามารถของภาคเอกชนและภาครัฐของ รร.ดิเอ็มเพรส
 กลุมจังหวัดฯ

09.00 น.  ประชุมคณะกรรมการอํานวยการเพื่อฟนฟูวิถี หองประชุม 2 ช้ัน  มอบ พมจ.09.00 น.  ประชุมคณะกรรมการอํานวยการเพื่อฟนฟูวิถี หองประชุม 2 ช้ัน  มอบ พมจ.
 ชีวิตชาวกะเหรี่ยง สนง.ก.พ. (เดิม)



หนาท่ี 2 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันศุกรที่ 27 กุมภาพันธ 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.30 น.  ประธานการประชุมสรุปผลการจัดงานมหกรรม หองประชุม 1 ช้ัน 2   ปลัดจังหวัด
 ไมดอกไมประดับ ครั้งที่ 39

09.30 น.  รวมเปนเกียรติและกลาวตอนรับในพิธีเปดการ คุณศุทธดา ศูนยประชุมนานาชาติ  ผวจ. มอบ
 ประชุมประจําป 2558 สวทช. ภาคเหนือ 089-9538982 รร.เชียงใหมแกรนดวิว

10.00 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปองกัน หองประชุม 4 ช้ัน 4  ผวจ. มอบ
 และปราบปรามการตัดไมทําลายปา

10.30 น.  ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการหารือ หองทิพยวารี  ผวจ. มอบ10.30 น.  ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการหารือ หองทิพยวารี  ผวจ. มอบ
 แผนงาน/โครงการการบริหารจัดการเศษวัสดุ รร.เชียงใหมแกรนดวิว
 เหลือใชทิ้งทางการเกษตร จว.

11.00 น.  ออกรายการ "ฟาใสไรมลพิษ" สวท.เชียงใหม 
11.00 น.  ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปดการ หองประชุม 1 ช้ัน 3 วิทยาลัย  มอบ ปลัดจังหวัด

 ฝกอบรมวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปภ. วิทยาเขตเชียงใหม
13.00 น.  คุณจุลจักษ ตรีวชิระพงศ เขาพบ 089-7785365 หองทํางาน 
13.30 น.  ประธานการประชุมช้ีแจงนโยบายการเตรียม หองราชพฤกษ ศูนยประชุม   ปลัดจังหวัด

 การปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและการ และแสดงสินคานานาชาติฯ
 ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําและปลอยโคมลอยฯ

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการ หองประชุม 2 ช้ัน 2  ผวจ. มอบ
 ขับเคลื่อนโครงการสถานประกอบการเฉลิม-

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการ หองประชุม 2 ช้ัน 2  ผวจ. มอบ
 ขับเคลื่อนโครงการสถานประกอบการเฉลิม-
 พระเกียรติฯ"



หนาท่ี 3 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันศุกรที่ 27 กุมภาพันธ 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

13.30 น.  ประชุมคณะกรรมการกํากับงานศึกษาความ หองประชุม 401 ช้ัน 4  มอบ หน.สนจ.
 เหมาะสมและออกแบบระบบรถไฟทางคู อาคาร สนข.
 ชวงเดนชัย-เชียงใหม

14.00 น.  ประธานพิธีเปดกิจกรรมสัปดาหพระพุทธศาสนา ลานกิจกรรมช้ัน G  ผวจ. มอบ
 มาฆบูชา 2558 เซ็นทรัลแอรพอรต

15.00 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ หองประชุม  ผวจ. มอบ
 สรางรายไดและพัฒนาการเกษตรแกชุมชน สนง.เกษตร จว. สรางรายไดและพัฒนาการเกษตรแกชุมชน สนง.เกษตร จว.
 เพื่อบรรเทาปญหาภัยแลง ระดับจังหวัด

15.00 น.  ประชุมวางแผนและปรึกษาหารือการแกไข หองประชุม  ผวจ. มอบ
 ปญหาเสนทางสายความมั่นคง บก.กองพลทหารราบที่ 7

18.00 น.  รวมเปนเกียรติในงานครบรอบ 27 ป การ- คุณภูขณิฎฐ หองเรือนคุม รร.คุมภูคํา 
 ดําเนินกิจการทาอากาศยานเชียงใหม 081-9932812


