
หนาท่ี 1 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

 - หน.เวรประจําวัน ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ศูนยดํารงธรรมจังหวัด สหกรณ จว.

08.00 น.  ทดสอบสมรรถภาพสมาชิก อส. กองรอย อส.จ.ชม. ที่ 1 ปลัดจังหวัด

08.30 น.  ประธานพิธีเปด "กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู คุณสุภาวดี หองอิมพีเรียลแกรนดฮอลล ชุดสุภาพ 
 มุงสู Productivity ป 6" 083-1893555 รร.อิมพีเรียลแมปง

09.00 น.  ประธานพิธีเปดการประชุมเตรียมความพรอม คุณอัญชญา รร.อโมรา ทาแพ 

วาระผูบริหาร

วันศุกรที่ 6 มีนาคม 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.00 น.  ประธานพิธีเปดการประชุมเตรียมความพรอม คุณอัญชญา รร.อโมรา ทาแพ 
 การดําเนินการพัฒนาโปรแกรมสุขภาพดวย 081-9937638

 สมุนไพรฯ

09.00 น.  กลาวตอนรับในพิธีเปดการฝกอบรมโครงการ หองประชุมเชียงใหม-เชียงราย  ผวจ. มอบ

 เสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ช้ัน 2 สน.บริการวิชาการ มช.

 ของขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต

09.00 น.  ประธานพิธีเปดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คุณศิริญญา หองสุเทพ  ผวจ. มอบ

 การยกระดับการผลิตโคมลอยใหไดมาตรฐาน 081-5308290 รร.เชียงใหมฮิลล

 และปลอดภัย

10.00 น.  รวมประชุมคณะอนุกรรมการสมาพันธเครือขาย หองประชุมสมจิตต ภาติกร  ผวจ. มอบ

 เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จังหวัดเชียงใหม ช้ัน 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลฯ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จังหวัดเชียงใหม ช้ัน 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลฯ

มช.



หนาท่ี 2 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันศุกรที่ 6 มีนาคม 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

10.30 น.  ประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคลาย ศูนยสารภี ต.ขัวมุง  ผวจ. มอบ

 วันกอตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ครบรอบ อ.สารภี

 41 ป

10.45 น.  ประธานเปดศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและ ม. 5 ต.เชิงดอย 
 สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ อ.ดอยสะเก็ด

11.00 น.  คุณชัช สุขประชา อดีตรองอธิบดีกรมโยธาฯ คุณบําเพ็ญ หองทํางาน 
 เขาพบเพื่อหารือเรื่องการจัดตั้งมหาวิทยาลัย 081-3781656

11.00 น.  คุณชัช สุขประชา อดีตรองอธิบดีกรมโยธาฯ คุณบําเพ็ญ หองทํางาน 
 เขาพบเพื่อหารือเรื่องการจัดตั้งมหาวิทยาลัย 081-3781656

 นานาชาติ

11.00 น.  ประชุมการจัดทําขอมูลในเชิงพื้นที่ดวยระบบ หองศูนยปฏิบัติการจังหวัด 
 คอมพิวเตอร (GIS) จว.ชม. (POC)

13.30 น.  รวมเปนวิทยากรในเวทีรับฟงความคิดเห็นของ ดร.จุไรรัตน หองสง สทท.ชม.  ผวจ. มอบ

 ประชาชนผานรายการ "สปช.เสียงประชาชน" 084-4063636

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร หองประชุม สนง.เกษตร จว.  ผวจ. มอบ

 โครงสรางรายไดและการพัฒนาเกษตรแกชุมชนฯ

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการแกไขปญหา หองประชุม 3 ช้ัน 3  ผวจ. มอบ

 การบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม ในพื้นที่ การบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม ในพื้นที่

 อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ - ปุย



หนาท่ี 3 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันศุกรที่ 6 มีนาคม 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

13.30 น.  ประชุมการจัดงานวันสถาปนาเมืองเชียงใหม หองประชุมกลุมงานยุทธ- หน.สนจ.

 และประเพณีสงกรานต ประจําป 2558 ศาสตรฯ สนจ.ชม.

15.30 น.  รวมเปนเกียรติพิธีมอบประกาศนียบัตรแก วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ สูทสากลนิยม  ผวจ. มอบ

 ผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 และบริหารธุรกิจ อ.สันทราย

18.30 น.  ประธานพิธีเปดโรงงาน มาตาโปรดักส คุณกัณฑพัฒน โรงงานมาตา โปรดักส  ผวจ. มอบ

089-6369958 88/8 ม.1 ต.สันทราย อ.สารภี

19.30 น.  กลาวตอนรับคณะนักกีฬาในพิธีเปดการแขงขัน อาคารคุมคํา  ผวจ. มอบ

089-6369958 88/8 ม.1 ต.สันทราย อ.สารภี

19.30 น.  กลาวตอนรับคณะนักกีฬาในพิธีเปดการแขงขัน อาคารคุมคํา  ผวจ. มอบ

 กีฬาบาสเกตบอลนักเรียนชิงชนะเลิศแหงเอเชีย รร.คุมภูคํา


