
หนาท่ี 1 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

 - หน.เวรประจําวัน ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ศูนยดํารงธรรมจังหวัด คลัง จว.

07.00 น.  กิจกรรม "สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน" ครั้งที่ 5/2558 หองรอยัลออคิด ช้ัน 3  ผวจ. มอบ

รร.เชียงใหมออคิด

09.00 น.  ประธานพิธีเปดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ บานพักทัศนาจร ชม.  ผวจ. มอบ

10.00 น.  โครงการ "ผวจ.ชม. หน.สวนราชการ และ วัดปาตึง ต.ออนใต  ปลัดจังหวัด

วาระผูบริหาร

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

10.00 น.  โครงการ "ผวจ.ชม. หน.สวนราชการ และ วัดปาตึง ต.ออนใต  ปลัดจังหวัด

 ผูบริหาร อปท. พบปะประชาชน" อ.สันกําแพง

10.00 น.  ตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ ที่ดินราชพัสดุ สถานที่กอสราง  ผวจ. มอบ

อุทยานดาราศาสตร อ.แมริม

10.00 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผน หองประชุม 3 ช้ัน 3  ผวจ. มอบ

 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.

10.00 น.  ประธานตรวจรับงานศึกษาชายแดนฯ หองประชุมกลุมงานยุทธ- หน.สนจ.

ศาสตรฯ  สนจ.ชม.

10.30 น.  ตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ วัดสวนดอก  ผวจ. มอบ

11.00 น.  ตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ หอประชุม มช.  ผวจ. มอบ

11.00 น.  ตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สถาบันพัฒนาการเด็กราช-  ผวจ. มอบ11.00 น.  ตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สถาบันพัฒนาการเด็กราช-  ผวจ. มอบ

นครินทร อ.แมริม



หนาท่ี 2 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

13.00 น.  ตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ วัดเจดียหลวงฯ  ผวจ. มอบ

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาราคา หองประชุมแขวงทางหลวง 
 เบื้องตนและจํานวนเงินคาทดแทนอสังหาริม- ชนบทเชียงใหม

 ทรัพย

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะทํางานดานเศรษฐกิจ หองประชุม 3 ช้ัน 3 
13.30 น.  ตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ บานมนังคศิลา แมริม อ.แมริม  ผวจ. มอบ

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะทํางานจัดทําแผน หองประชุม 5 ช้ัน 5 13.30 น.  ประธานการประชุมคณะทํางานจัดทําแผน หองประชุม 5 ช้ัน 5 
 ปฏิบัติการทองเที่ยว ประจําเขตการพัฒนา

 การทองเที่ยวอารยธรรมลานนา

13.30 น.  ประธานพิธีเปดการฝกอบรมหลักสูตรเยาวชน กองรอย อส.จ.ชม. ที่ 1 ปลัดจังหวัด

 อาสารักษาดินแดนตานยาเสพติด และใหโอวาท

14.00 น.  พบปะ หน.สวนราชการ กํานัน ผูใหญบาน ป.ณรงคพัฒน ที่วาการ อ.ดอยหลอ 
 เรื่อง อุตสาหกรรมฮาลาล 089-5632679

14.00 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จว. อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ผวจ. มอบ/

80 พรรษา ปลัดจังหวัด

16.00 น.  คุณอภิสรรฯ เขาพบ 081-3111364 หองทํางาน 
16.30 น.  สน.สิ่งแวดลอมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สนผ.ทส. คุณสิวินีย หองรับรอง 2 16.30 น.  สน.สิ่งแวดลอมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สนผ.ทส. คุณสิวินีย หองรับรอง 2 

 เขาพบเพื่อหารือขอราชการ 089-1334801



หนาท่ี 3 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

16.30 น.  ประธานพิธีเปดงาน Amazing Thailand Grand คุณเอ ลานโปรโมช่ัน 2 ช้ัน 1

 Sale 2015 085-6747171 เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม

16.30 น.  ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการประกวด หองประชุม 106 สมาคม

 สุนทรพจนอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ นิสิตเกาจุฬาฯ กรุงเทพฯ

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็นกับ หน.สวนราชการ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม 
 จว.ตาก และ ปภ.จว.


