
หนาท่ี 1 จาก 3

หน.

นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

 - หน.เวรประจําวัน ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ศูนยดํารงธรรมจังหวัด พลังงาน จว.

09.00 น.  เขาเฝาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม- ศาลาดุสิดาลัย เครื่องแบบ 
 บรมราชกุมารี กราบถวายบังคมทูลลาในการ สวนจิตรลดา ปกติขาว

 พนจากตําแหนงหนาที่ทางราชการ (พรอมกอน

 07.15 น.)

วาระผูบริหาร

วันจันทรที่ 28 กันยายน 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

 07.15 น.)

09.00 น.  ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการช้ีแจงแนวทาง หองหวยน้ําขาว ช้ัน 6  ผวจ. มอบ/

 การทบทวนแผนพัฒนากลุมจังหวัดฯ รร.โลตัส ปางสวนแกว หน.สนจ.

09.00 น.  ประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให- หองประชุม 3 ช้ัน 3  ผวจ. มอบ

 ความเห็นชอบแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย

 จว.ชม.

09.00 น.  เย่ียม ร.ร.วัดดอนจั่น และมอบรางวัลการ ผอ.สันติสุข ร.ร.วัดดอนจั่น 
 ประกวดเรียงความ เรื่อง เยาวชนเชีย'ใหมหัวใจ 084-6119326

 ยุติธรรม

09.00 น.  รวมประชุมช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติงานให หองประชุมกรมการปกครอง 1 ปลัดจังหวัด

 ขรก. ในสังกัด ปค. ที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารง ช้ัน 2 กรมการปกครอง ขรก. ในสังกัด ปค. ที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารง ช้ัน 2 กรมการปกครอง

 ตําแหนง รอง ผวจ.



หนาท่ี 2 จาก 3

หน.

นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันจันทรที่ 28 กันยายน 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.00 น.  ประธานพิธีเปดการอบรม "รัฐ เอกชน และ หองรอยัลออคิดบอลรูม ช้ัน 3  มอบ นอ.เมืองฯ

 ประชาสังคมเชียงใหม ตอตานการทุจริต" รร.เชียงใหมออคิด

09.00 น.  ประชุมคณะกรรมการบูรณาการกลั่นกรอง หองประชุม 4 ช้ัน 4 หน.สนจ.

 โครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยู

 ระดับตําบล จว.ชม.

09.30 น.  เขาเฝาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม- อาคารชัยพัฒนา ชุดเบลเซอรสมาคม 09.30 น.  เขาเฝาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม- อาคารชัยพัฒนา ชุดเบลเซอรสมาคม 
 บรมราชกุมารี ของสมาคมนิสิตเกาจุฬาฯ สวนจิตรลดา ผูกเนคไทตราพระเก้ียว

09.30 น.  ประธานการประชุมพิจารณาจัดทํารายงาน หองชางกระ  ผวจ. มอบ

 ประมาณการเศรษฐกิจ จว.ชม. รร.เชียงใหมออคิด

10.00 น.  ตรวจสถานที่ประกอบกิจการโรงมหรสพ ศูนยการคาเซ็นทรัล เฟสติวัล 
 จํานวน 10 แหง

11.00 น.  เย่ียม ร.ร.สันทรายหลวง และมอบรางวัลการ อ.คํานึง ร.ร.สันทรายหลวง อ.สันทราย 
 ประกวดเรียงความ เรื่อง การคัดแยกขยะ 085-7085780

11.00 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา หองประชุมช้ัน 2  มอบ

 งานรับรองคุณภาพผลิตภัณฑชุมชนระดับ จว. สนง.อุตสาหกรรม จว. อุตสาหกรรม จว.

14.00 น.  ประธานการประชุม หน.สวนราชการ กํานัน ที่วาการ อ.แมแตง 14.00 น.  ประธานการประชุม หน.สวนราชการ กํานัน ที่วาการ อ.แมแตง 
 ผูใหญบาน /อปท. ในพื้นที่ อ.แมแตง



หนาท่ี 3 จาก 3

หน.

นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันจันทรที่ 28 กันยายน 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

16.00 น.  ประชุมประจําเดือนนายอําเภอ รร.เชียงใหมภูคํา    ปลัดจังหวัด, หน.สนจ.

18.00 น.  รวมเปนเกียรติและกลาวใหโอวาทแกผูเขารับ รร.เชียงใหมภูคํา ชุดคาวบอย     ปลัดจังหวัด

 การอบรมโครงการ "อบรมเพิ่มพูนความรูแก

 บุคลากรที่ทําการปกครอง จว.ชม.ฯ"

18.00 น.  ประธานพิธีเปดงาน "สานศิลปถิ่นหัตถกรรม อ.บงกช ลานโปรโมช่ัน 1  ผวจ. มอบ

 บานถวาย" 081-8838086 เซ็นทรัล เฟสติวัล บานถวาย" 081-8838086 เซ็นทรัล เฟสติวัล


