
หนาท่ี 1 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

 - หน.เวรประจําวัน ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ศูนยดํารงธรรมจังหวัด สัสดี 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

วันศุกรที่ 25 กันยายน 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

 - รวมประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาราษฎร รร.เชียงใหมออคิด  มอบ ปองกันจังหวัด
 ชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

07.00 น.  ประธานการพบปะกิจกรรม "สกากาแฟ รร.กรีนเลค รีสอรท   หน.สนจ.
 เชียงใหม"

08.00 น.  ประชุมสัมมนาทางวิชาการ "การยกระดับ หองเจาพระยา 1-2 ช้ัน 2  มอบ หน.กบค. สนจ.
 ราชการไทย... เตรียมพรอมผลักดันยุทธศาสตร  หอประชุมกองทัพเรือ
 ชาติอยางย่ังยืน"

08.29 น.  ประธานพิธีเปด "สวนฝนสันกําแพง" ร.ร.สันกําแพง อ.สันกําแพง 
08.30 น.  รวมงาน NBTC Public Forum หัวขอ บทบาท หองเจนีวา ช้ัน 2  มอบ ทองถิ่น จว.

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับกรณีการตั้ง รร.เมอรเคียว
 สถานีวิทยุคมนาคมในชุมชน

09.00 น.  ประธานการประชุม หน.สวนราชการประจํา หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ    ปลัดจังหวัด, หน.สนจ.09.00 น.  ประธานการประชุม หน.สวนราชการประจํา หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ    ปลัดจังหวัด, หน.สนจ.
 จว.ชม. 80 พรรษา



หนาท่ี 2 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันศุกรที่ 25 กันยายน 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.00 น.  กลาวตอนรับผูเขารวมงานสัมมนาสงเสริมการ ศูนยประชุมและแสดงสินคา  ผวจ. มอบ
 ประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 19 นานาชาติฯ

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

09.00 น.  ประธานพิธีลงเสาเอกอาคารศูนยขับข่ีปลอดภัย คุณสราวุธ พื้นที่กอสรางศูนยขับข่ีฯ ม. 1  มอบ นอ.ดอยสะเก็ด
 ฮอนดา จว.ชม. 095-4828828 ต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด

13.00 น.  ประธานการประชุมสรุปความกาวหนาผลการ หองประชุมช้ัน 2  ผวจ. มอบ13.00 น.  ประธานการประชุมสรุปความกาวหนาผลการ หองประชุมช้ัน 2  ผวจ. มอบ
 ดําเนินงานการแกไขปญหาคลองแมขา เซ็นทรัล แอรพอรต

13.30 น.  ประธานการประชุม กรอ.จว.ชม. หองประชุม 3 ช้ัน 3  ผวจ. มอบ/
ปลัดจังหวัด, หน.สนจ.

18.00 น.  เขาเฝาฯ รับพระราชทานเข็มเฉลิมพระเกียรติ พระที่นั่งอัมพรสถาน เครื่องแบบ 
 60 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ กรุงเทพฯ ปกติขาว
 สยามมกุฎราชกุมาร (พรอม 15.45 น.)

18.30 น.  รวมเปนเกียรติงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 66 ป หองเอ็มเพรส แกรนดฮอลล ชุดสุภาพ/  ผวจ. มอบ/
 แหงการสถาปนา สปช.จีน ช้ัน 3 ศูนยประชุมนานาชาติ พื้นเมือง หน.สนจ.

เอ็มเพรส
18.30 น.  ประธานพิธีเปดงาน "แอวกาดดอยสะเก็ด ที่วาการ อ.ดอยสะเก็ด ชุดพื้นเมือง  มอบ นอ.ดอยสะเก็ด18.30 น.  ประธานพิธีเปดงาน "แอวกาดดอยสะเก็ด ที่วาการ อ.ดอยสะเก็ด ชุดพื้นเมือง  มอบ นอ.ดอยสะเก็ด

 ครั้งที่ 1"



หนาท่ี 3 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันศุกรที่ 25 กันยายน 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

19.00 น.  รวมงานเลี้ยงอําลาผูเขารวมสัมมนาสงเสริม รร.แชงกรี-ลา เชียงใหม  ผวจ. มอบ
 การประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 19

20.00 น.  ประธานเปดงานคอนเสิรต เพื่อจัดตั้งกองทุน ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา 
 พัฒนาและแกไขปญหาคลองแมขา แอรพอรต


