
หนาท่ี 1 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

 - หน.เวรประจําวัน ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ศูนยดํารงธรรมจังหวัด พัฒนาการ จว.
 - รวมประชุมระดมความคิดเห็น "ทิศทางแผน รร.ดิเอ็มเพรส  มอบ หน.สนจ.
 พัฒนาฯ ฉบับที่ 12" ภาคหนือ

08.30 น.  ประธานเปดงานประชุมสรุปผลการศึกษาระบบ คุณแนน หองแกรนดวิว 1 
 ขนสงสาธารณะรองรับกิจกรรม MICE และ 080-1279449 รร.เชียงใหมแกรนดวิว
 การทองเที่ยวฯ

วาระผูบริหาร

วันศุกรที่ 17 กรกฎาคม 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

 การทองเที่ยวฯ
08.40 น.  ประธานพิธีเปดกิจกรรมการแขงขันประกวด หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  ผวจ. มอบ

 จัดบอรด มช.
09.00 น.  รวมพิธีลงนามความรวมมือและหารือหลักสูตร คุณปุย รร.เลอ เมอริเดียน  ผวจ. มอบ

 การถายทอดเทคโนโลยียืดอายุลําไย 092-2657684

09.00 น.  รวมประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ Green หองนราธิป  มอบ พลังงาน จว.
 Economy Workshop ครั้งที่ 3 กระทรวงการตางประเทศ

09.00 น.  รวมเปนเกียรติในการประกอบพิธีอัญเชิญ ครูหลา ร.ร.เทพศิรินทร เครื่องแบบ  มอบ ปลัดจังหวัด
 พระรูปหลอสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี 085-0370102 ปกติขาว
 ประดิษฐาน

09.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน หองประชุม 3 ช้ัน 3  ผวจ. มอบ
 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
 พระราชดําริฯ



หนาท่ี 2 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันศุกรที่ 17 กรกฎาคม 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.30 น.  รวมเปนเกียรติพิธีเปดโครงการ "การประปา ร.ร.บานรินหลวง ต.เมืองนะ  ผวจ. มอบ
 นครหลวงรักษปาตนน้ําเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ" อ.เชียงดาว
 ปที่ 4

09.30 น.  รวมแถลงขาวการประชุมเพื่อสรุปผลการศึกษา คุณแนน หนาหองแกรนดวิว 1 หน.สนจ.
 ระบบขนสงสาธารณะรองรับกิจกรรม MICE 080-1279449 รร.เชียงใหมแกรนดวิว
 และการทองเที่ยว

09.30 น.  กลาวตอนรับพิธีเปดการประชุมเพื่อเผยแพร คุณวัลยา หองประชุมอินทนิล ช้ัน 109.30 น.  กลาวตอนรับพิธีเปดการประชุมเพื่อเผยแพร คุณวัลยา หองประชุมอินทนิล ช้ัน 1
 ขอมูลโครงการงานศึกษาความเหมาะสมทาง- 087-2584073 สน.บริการวิชาการ มช.
 ดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผล-
 กระทบสิ่งแวดลอม โครงการทางพิเศษ

11.30 น.  ประธานในพิธีประกาศพันธะสัญญาความ หองประชุมเทศบาลตําบล
 รวมมือระหวาง อปท. ดานการจัดการอาหาร หางดง
 และโภชนาการในเขต อ.หางดง

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกําหนด หองประชุมช้ัน 3 อาคาร  ผวจ. มอบ
 ราคาประเมินทุนทรัพยประจํา จว.ชม. เหรียญกษาปณ

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อ หองประชุม 4 ช้ัน 4  ผวจ. มอบ
 ปลอดภัยและสรางสรรค

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา หองประชุม 5 ช้ัน 5  มอบ แรงงาน จว.13.30 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา หองประชุม 5 ช้ัน 5  มอบ แรงงาน จว.
 อัตราคาจางข้ันต่ํา จว.ชม.
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หมายเหตุ

13.30 น.  ประชุมคณะทํางาน Lanna Expo หองประชุม 1 ช้ัน 2 หน.สนจ.
14.00 น.  กลาวตอนรับพิธีเปดงานแสดงและจําหนาย ตลาดนัดมีโชค พลาซา 

 สินคา งาน "Northern Organic 2015"
(ปลัดกระทรวงพาณิชย เปนประธาน)

15.00 น.  ตรวจพื้นที่เพื่อแกไขปญหาคลองแมขา ถนนโชตนา ซอย 12 
15.00 น.  รวมเปนเกียรติงานนิทรรศการ สุดยอด ลานโปรโมช่ัน ช้ัน G หน.สนจ.

 ผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค ศูนยการคาเมญา ผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค ศูนยการคาเมญา
16.00 น.  คุณพัชรสุรางคฯ ผูดําเนินรายการสวัสดีอาเซียน หองรับรอง  สนจ.ชม.  ผวจ. มอบ

 ออกอากาศทาง Nation TV เขาพบเพื่อหารือ
 ประเด็นการจัดตั้งเมืองพี่เมืองนองเชียงใหม-
 เชียงตุง

19.00 น.  รวมเปนเกียรติงานแทนคําขอบคุณจากใจ ธอส. คุณอุดม หองแกรนดบอลรูม ชุดสากลนิยม 
088-4067848 รร.เลอ เมอริเดียน เชียงใหม


