
หน้าที่ 1 จาก 4

หน.

นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

 - หน.เวรประจําวัน ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ศูนยดํารงธรรมจังหวัด พมจ.ชม.

08.00 น.ตรวจราชการในพื้นที่อําเภอฝาง อ.ฝาง ผวจ.มอบ

09.00 น.ประธานในพิธีเปดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อ สนง. รร.เชียงใหมออคิด

เพิ่มประสิทธิภาพการกํากับดูแลการใชจาย ทองถิ่น จว

งบประมาณของ อปท.และมอบนโยบาย

09.00 น.ประธานการประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและ OSM หองธาราทิพย ชั้น2 มอบ ผวจ.มส

เอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) รร.อิมพีเรียลแมฮองสอน

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

-รวมประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อ

แกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)กลุมจังหวัดภาคเหนือฯ

09.00 น.ประธานพิธีเปดกิจกรรมของชุมชนตามเสนทาง วัฒนธรรม วัดศรีสุพรรณ ผวจ.มอบ

ถนนสายวัฒนธรรม "เสนทางสลา" จว.

09.00 น ตรวจสอบการจัดทําสาธารณูปโภคในที่ดินจัดสรร อ.เมืองเชียงใหม อ.สันทราย ปลัดจังหวัด

12 แหง อ.สันกําแพง

10.00 น.สมาคมผูเลี้ยงผึ้งไทย (ส.ผ.ท)เขาพบเพื่อยื่นหนังสือ อก.สนจ.ชม หองประชุม 3 ชั้น 3 ผวจ.มอบ

ถึงรัฐบาลเพื่อขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐในการ ศาลากลาง จ.ชม.

เยียวยาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

วาระผูบริหาร

วันศุกรที่    19 มิถุนายน   2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หน้าที่ 2 จาก 4

หน.

นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันศุกรที่    19 มิถุนายน   2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

10.00 น.ประธานพิธีเปดอาคารเรียนของสถานศึกษาในสังกัด สนง. ทต.สันมหาพน ผวจ.มอบ

เทศบาลตําบลสันมหาพน ทองถิ่น จว. อ.แมแตง

10.00 น.ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตําบล พช.ชม. รร.เชียงใหมภูคํา ผวจ.มอบ

หนึ่งผลิตภัณฑ จ.เชียงใหม ครั้งที่ 1/2558 หน.สนจ.

10.00 น.ประธานพิธีเปดงานการตอบแทนคุณระบบนิเวศ คุณดิด พื้นที่ดําเนินการขุนน้ําปงใคร มอบ ผอ.ทสจ.ชม.

081-4727559 อ.แมริม

คุณสมศักดิ์

081-7544548

10.00 น. The Nation เขาพบหารือ ครม.สัญจร หองทํางาน  หน.สนจ.ชม. หน.สนจ.ชม.

10.30 น.กลาวตอนรับ รมว.แรงงานในพิธีเปดศูนยบริการจัด จัดหางาน หองเชียงใหมฮอลล

หางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) จ.ชม. จ.ชม. เซ็นทรัลแอรพอรต

11.30 น.รวมแถลงขาวและตรวจเยี่ยมจุดบริการรับและ ปฐมพงศ หองชงโค 13 ศูนยประชุม

ลงทะเบียนผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบเติมเงิน 081-1903726 และแสดงสินคานานาชาติฯ

รองปุ 

089-5331666

12.00 น.รวมรับประทานอาหารกับ รมว.แรงงาน แรงงาน รานอาหารสวนผัก

จ.ชม.



หน้าที่ 3 จาก 4

หน.

นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันศุกรที่    19 มิถุนายน   2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

13.00 น.ผอ.สวนพฤกษศาสตรสิริกิติ์และ ดร.มนตรี อรวรรณ หองรับรอง 2

ที่ปรึกษาการจัดการประชุมขิงขาโลก เขาพบ 086-1870434

13.00 น. คุณจิรุตม วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนสงทางบก 089-2031103 หองทํางาน

เขาพบ

13.30 น.ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจร กยพ. หองประชุม 1 ชั้น 2 ปลัดจังหวัด

ทางบก จ.เชียงใหม สนจ.ชม. ศาลากลาง จ.ชม. หน.สนจ.ชม.

13.30 น.รวมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและแกไขปญหา อก. หองประชุมศูนยควบคุมการบิน

ความแออัดของทาอากาศยานเชียงใหม สนจ.ชม. เชียงใหม

13.30 น.ประชุมเตรียมการดานขอมูลแผนงาน/โครงการ กยพ. ศูนยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม หน.สนจ.ชม.

สําหรับเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีอยาง สนจ.ชม.  POC ชั้น 3 ศาลากลาง จ.ชม.

เปนทางการฯ

15.30 น.สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง ม.ธรรมศาสตร กยพ. หองทํางาน

เขาสัมภาษณเพื่อใหขอเสนอแนะนําโครงการการ สนจ.ชม.

ประเมินผลการดําเนินงานระยะที่ 1 และจัดทํา

ยุทธศาสตรการดําเนินงานศูนยประสานงาน

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ



หน้าที่ 4 จาก 4

หน.

นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันศุกรที่    19 มิถุนายน   2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

15.30 น.พรอมรับเสด็จ พระเจาหลานเธอ พระองคเจา อก. กองบิน 41 เครื่องแบบ นายกเหลากาชาดฯ

พัชรกิติยาภา สนจ.ชม. ปฏิบัติราชการ หน.สนจ.ชม.

สีกากี แขนยาว

สวมหมวก

19.00 น.กลาวตอนรับผูรวมงาน "เชียงใหม ลองสเตย ภาณุพรรณ ศูนยประชุมนานาชาติ ชุดผาไทย ผวจ.มอบ

ฟอรั่ม ครั้งที่ 2 " 081-4695551 คุมคํา


