
หนาท่ี 1 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

 - หน.เวรประจําศูนยดํารงธรรมจังหวัด ศูนยดํารงธรรมจังหวัด สวัสดิการและคุมครองแรงงาน จว.

09.00 น.  มอบนโยบายการปฏิบัติงานในเรื่อง การบริหาร- หอง CGV 1  หน.สนจ.
 งานการจัดซื้อจัดจาง การปองกันและปราบปราม รร.เชียงใหมแกรนดวิว
 การทุจริตภาครัฐฯ

09.00 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแกไข หองประชุม สนง.พาณิชย จว.  ผวจ. มอบ
 ปญหาเกษตรฯ

วาระผูบริหาร

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

 ปญหาเกษตรฯ
09.00 น.  รวมเปนเกียรติในพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณ หองประชุมบํารุง-รวีวรรณ  มอบ พมจ.

 งานสัปดาหสตรีสากล 2558 สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี
กรุงเทพฯ

09.00 น.  ตรวจสอบการจัดทําระบบสาธารณูปโภค อ.สันทราย/สารภี/หางดง ปลัดจังหวัด
 ในที่ดินจัดสรร จํานวน 10 แหง

09.30 น.  ประธานพิธีปลอยปลาคืนชีวามัจฉามาฆฤกษ พุทธสถานเชียงใหม  ผวจ. มอบ
10.00 น.  ประธานการแถลงขาวการจัดงานกระทรวง คุณตอม หองประชุม 4 ช้ัน 4  ผวจ. มอบ

 แรงงานพบประชาชน 053-112622

10.00 น.  ประธานการแถลงขาวสื่อมวลชนประจําสัปดาห หองประชุม 1 ช้ัน 2 
13.00 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุข คุณสําราญ หองประชุม 5 ช้ัน 5 13.00 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุข คุณสําราญ หองประชุม 5 ช้ัน 5 

 จว.ชม. 089-8388469



หนาท่ี 2 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

13.30 น.  ประธานการประชุมการจัดการแขงขันกีฬา หองประชุม 3 ช้ัน 3  ผวจ. มอบ
 บาสเก็ตบอลนักเรียนชิงชนะเลิศแหงเอเซีย

13.30 น.  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบ หองประชุม 2 ช้ัน 2  ผวจ. มอบ/
 การซื้อ มี ใช และยายวัตถุระเบิด ระดับ จว. ปลัดจังหวัด

14.00 น.  รณรงคลดหมอกควันและฝุนละอองในอากาศ ขวงประตูทาแพ  
14.00 น.  อ.วสันตฯ เขาพบเพื่อนําเสนอแนวคิดราง TOR หองทํางาน หน.สนจ.

 คลองแมขา คลองแมขา
15.00 น.  สสปน. เขาพบเพื่อบันทึกเทปกลาวตอนรับ หองรับรอง 2 

 ผูรวมประชุมชาวตางชาติ ในฐานะเมืองเจาภาพ
 ในวิดีทัศนประชาสัมพันธงาน

15.00 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับบุตร หองประชุม สปพด. ช้ัน 5  ผวจ. มอบ
 บุญธรรมประจํา จว.ชม.

16.00 น.  ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปดการ หองประชุม 1 ช้ัน 3 วิทยาลัย  ผวจ. มอบ
 ฝกอบรม ปภ. วิทยาเขตเชียงใหม

17.00 น.  ประธานพิธีเปดนิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ คุณนฤเบศร หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  ผวจ. มอบ
086-6716922 มช.

19.00 น.  ประธานพิธีเปดงานเฉลิมฉลองวันคลายวันเกิด คุณวรัญธร ลานหนาศาลเจาปุงเถากง เสื้อที่มูลนิธิ 
 เจาพอปุงเถากงเชียงใหม และรวมรับประทาน 089-7586775 เชียงใหม เตรียมไวให เจาพอปุงเถากงเชียงใหม และรวมรับประทาน 089-7586775 เชียงใหม เตรียมไวให
 อาหารเย็น



หนาท่ี 3 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

19.00 น.  รวมเปนเกียรติพิธีพุทธาภิเษกพระมหาอุปคุต สวนสาธารณริมฝงแมน้ําปง  ผวจ. มอบ
 เถระเจา และทอดผาปามหากุศล (ทาอุปคุต) ต.ฟาฮาม

22.20 น.  รวมชมรายการพิเศษ "รวมน้ําใจอุปถัมภบํารุง สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก  มอบ หน.สนจ.
 รพ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ในพระสังฆ- ชอง 5 (ผวจ. บริจาค 10,000 บาท)

 ราชูปถัมภฯ เพื่อพระภิกษุ สามเณร"


