
หนาท่ี 1 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

 - หน.เวรประจําวัน ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ศูนยดํารงธรรมจังหวัด อุตสาหกรรม จว.
 - โครงการศึกษาอบรม หลักสูตรการพัฒนา รร.สวิส โฮเต็ล นายเลิศ 
 สมรรถนะผูบริหารระดับสูงของ มท.
 - ทัศนศึกษาตามโครงการ To Be Number One ประเทศเกาหลี  มอบ นพ.สสจ.
 ระดับจังหวัด
 - รวมประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาราษฎร รร.เชียงใหมออคิด  มอบ ปองกันจังหวัด

วาระผูบริหาร

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

 - รวมประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาราษฎร รร.เชียงใหมออคิด  มอบ ปองกันจังหวัด
 ชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

07.00 น.  ประธานในพิธีทําบุญตักบาตร คณะแพทยฯ มช.  ผวจ. มอบ
07.45 น.  ประธานในพิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย คณะแพทยฯ มช.  ผวจ. มอบ

 สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
 พระบรมราชชนก

09.00 น.  ประธานพิธีมุทิตาจิต ขรก. และบุคลากรทางการ หอประชุม ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ  ผวจ. มอบ
 ศึกษา เกษียณอายุราชการ

09.00 น.  ตรวจสอบการจัดทําระบบสาธารณูปโภค อ.เมืองฯ, แมริม, สันกําแพง, ปลัดจังหวัด
 ในที่ดินที่จัดสรร จํานวน 10 แหง และสันทราย

09.00 น.  ประธานฝายฆราวาสในพิธีเปดการประชุม วัดพระธาตุดอยสะเก็ด  มอบ ผอ.พศจ.09.00 น.  ประธานฝายฆราวาสในพิธีเปดการประชุม วัดพระธาตุดอยสะเก็ด  มอบ ผอ.พศจ.
 พระอุปชฌายและประธานหนวย อ.ป.ต. ภาค 7



หนาท่ี 2 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.30 น.  ราน S&P เขาพบเพื่อมอบขนมไหวพระจันทร คุณตุ 085-1326961 หองทํางาน 
10.00 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการชวยเหลือ หองประชุม  ผวจ. มอบ

 เกษตรกรและผูยากจนสวนจังหวัด สนง.เกษตรและสหกรณ จว.
10.00 น.  อ.ค.ต.ป.กลุมจังหวัด คณะที่ 2 เขาพบเพื่อ หองประชุม 3 ช้ัน 3  มอบ หน.สนจ.

 เย่ียมคารวะและหารือขอราชการ
11.00 น.  ประธานการประชุมพิจารณาขออนุญาตให หองประชุมศูนยประสานงาน  ผวจ. มอบ/

 บุคคลมีอาวุธปนติดตัวใน จว.ชม. เพื่อพิทักษสิทธิเด็กฯ ปลัดจังหวัด บุคคลมีอาวุธปนติดตัวใน จว.ชม. เพื่อพิทักษสิทธิเด็กฯ ปลัดจังหวัด
11.00 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอํานวยการ หองประชุม สนง.สงเสริมการ  มอบ ทองถิ่น จว.

 การกระจายอํานาจใหแก อปท. ระดับจังหวัด ปกครองทองถิ่น จว.
13.00 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม. อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ผวจ. มอบ

80 พรรษา
13.00 น.  รวมงานฌาปนกิจศพบิดาของนายปรีชา ศิรินาม สุสานบานหนองอุโบสถ ปลัดจังหวัด

 ปลัดอําเภอเมืองเชียงใหม ต.ปาไผ อ.สันทราย
13.30 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประจํา หองประชุมช้ัน 3  ผวจ. มอบ

 จว.ชม. สนง.ธนารักษพื้นที่เชียงใหม
13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการคุมครองเด็ก หองประชุม 4 ช้ัน 4  มอบ พมจ.

 จว.ชม.
13.30 น.  รวมประชุมคณะกรรมการอํานวยการเพื่อฟนฟู หองประชุม 2 ช้ัน 2  มอบ สนง.พมจ.13.30 น.  รวมประชุมคณะกรรมการอํานวยการเพื่อฟนฟู หองประชุม 2 ช้ัน 2  มอบ สนง.พมจ.

 วิถีชีวิตกระเหรี่ยง อาคาร สนง.ก.พ. (เดิม)



หนาท่ี 3 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

15.00 น.  ประธานพิธีบริจาคเนื้อกุรบาน เนื่องในวันปใหม ร.ร.มารมารา วิชัยวิทยา  ผวจ. มอบ
 ตามศาสนาอิสลาม (อีดิลอัฎฮา)

18.00 น.  นํานักเรียนทุนเขาเฝาฯ สมเด็จพระบรม- หองพิธี ศาลามิตราพิรมย เครื่องแบบ 
 โอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร (พรอม วังศุโขทัย ปกติขาว
 16.00 น.)

18.00 น.  ประธานกลาวเปดโครงการไมใหญในเมือง คุณมลิสา สโมสรยิมคานา  ผวจ. มอบ
 (Big Tree in Town) 084-0463684 (Big Tree in Town) 084-0463684


