
หนาท่ี 1 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

 - หน.เวรประจําวัน ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ปศุสัตว จว.

 - รวมตรวจเย่ียมนิเทศงานและติดตามผลการ สนามกีฬา ร.ร.ชุมชนบานใหม  มอบ นอ.อมกอย

 ดําเนินงานโครงการแกไขปญหาความมั่นคง อ.อมกอย

 พื้นที่ อ.อมกอย

07.00 น.  กิจกรรม "สภากาแฟเชียงใหม" อาคารกีฬา ศูนยฟนฟู     ปลัดจังหวัด, หน.สนจ.

สมรรถภาพคนงานฯ อ.แมริม

วาระผูบริหาร

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

07.00 น.  กิจกรรม "สภากาแฟเชียงใหม" อาคารกีฬา ศูนยฟนฟู     ปลัดจังหวัด, หน.สนจ.

สมรรถภาพคนงานฯ อ.แมริม

08.30 น.  รวมสัมมนาเรื่อง "การบริหารจัดการน้ําเพื่อ หองประชุมช้ัน 6  มอบ หน.ปภ.จว.

 บรรเทาปญหาภัยแลง" อาคาร วสท. กรุงเทพฯ

09.00 น.  ประธานการประชุม หน.สวนราชการประจํา หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ เครื่องแบบฯ     ปลัดจังหวัด, หน.สนจ.

 จังหวัด 80 พรรษา สีกากี

 - มอบโลประกาศเกียรติคุณใหแกศูนยยุติธรรม 
 ชุมชนที่เขมแข็ง

 - ประธานพิธีรับมอบเงินพระราชทานกองทุน 
 แมของแผนดิน

09.00 น.  กลาวตอนรับผูเขารวมสัมมนาวิชาการ "การ คุณดรุณี ศูนยประชุมนานาชาติ  ผวจ. มอบ09.00 น.  กลาวตอนรับผูเขารวมสัมมนาวิชาการ "การ คุณดรุณี ศูนยประชุมนานาชาติ  ผวจ. มอบ

 พัฒนาระบบบริการพยาบาล : ปจจุบันสูอนาคต" 086-5870074 รร.เชียงใหมแกรนดวิว



หนาท่ี 2 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.00 น.  ประธานเวทีนําเสนอผลการดําเนินโครงการ เทศบาล ต.บานหลวง  มอบ นอ.จอมทอง

 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเตรียมความ- อ.จอมทอง

 พรอมเฝาระวังและฟนฟูสิ่งแวดลอมฯ

10.00 น.  รวมเปนเกียรติพิธีเปดงานแสดงสินคาสุดยอด หองราชพฤกษ 1 ศูนยประชุม 
 แบรนดไทย (TOP THAI BRANDS) และแสดงสินคานานาชาติฯ

11.00 น.  รวมหารือเรื่องการสงเสริมความสัมพันธ หองรับรอง ศูนยประชุมและ 
 ฉันทมิตรระหวางมณฑลยูนนานกับเชียงใหม แสดงสินคานานาชาติฯ ฉันทมิตรระหวางมณฑลยูนนานกับเชียงใหม แสดงสินคานานาชาติฯ

12.00 น.  รวมงานเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันกับคณะ ศูนยประชุมและแสดงสินคา 
 ที่มารวมงาน (TOP THAI BRANDS) นานาชาติฯ

13.30 น.  กลาวตอนรับพิธีมอบรางวัล "บรรษัทภิบาล คุณกรชภัทร หองประชุมช้ัน 6  หน.สนจ.

 ดีเดน" 089-3012168 คณะบริหารธุรกิจ มช.

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐ หองประชุม 3 ช้ัน 3  ผวจ. มอบ/

 และเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ ปลัดจังหวัด, หน.สนจ.

(กรอ.) จว.ชม.

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการอนุวินัย กทจ. หองประชุม 5 ช้ัน 5 
14.00 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย- หองประชุม 4 ช้ัน 4  ผวจ. มอบ

 ปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคา ปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคา

 มนุษย จว.ชม.



หนาท่ี 3 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

16.00 น.  ประธานการประชุมนายอําเภอ หองประชุมที่ทําการปกครอง    ปลัดจังหวัด, หน.สนจ.

จว.ชม.

16.30 น.  กลาวตอนรับพิธีเปดงาน "ตลาดกลางเมือง... ลานกิจกรรมสวนดอกพารค  ผวจ. มอบ

 สินคาดี... วิถีชุมชน จังหวัดเชียงใหม และ ช้ัน 1 คณะแพทยฯ มช.

 โครงการสงเสริมการจําหนายผลผลิตของ

 จังหวัดชายแดนภาคใต ป 2558"

20.30 น.  รวมชมและสังเกตการณการฝกซอมบางสวน อาคารผูโดยสารภายในประเทศ 20.30 น.  รวมชมและสังเกตการณการฝกซอมบางสวน อาคารผูโดยสารภายในประเทศ 
 ตามแผนฉุกเฉิน ทชม. ประจําป 2558 ทาอากาศยานเชียงใหม


