
หนาท่ี 1 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

 - หน.เวรประจําวัน ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ศูนยดํารงธรรมจังหวัด วัฒนธรรม จว.
07.00 น.  กิจกรรม "สภากาแฟเชียงใหม" รร.กรีนเลค รีสอรท     ปลัดจังหวัด, หน.สนจ.
09.00 น.  ประชุมหารือการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ หองทํางาน 
09.00 น.  ประชุมคณะกรรมการโครงการมนุษยและชีว- หองประชุม 201 ช้ัน 2  มอบ ผอ.ทสจ.

 มณฑลของคณะกรรมการแหงชาติฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ

09.00 น.  รวมเปนเกียรติพิธีเปดการสัมมนาเพื่อเตรียม รร.เชียงใหมภูคํา  มอบ ปลัดจังหวัด

วาระผูบริหาร

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.00 น.  รวมเปนเกียรติพิธีเปดการสัมมนาเพื่อเตรียม รร.เชียงใหมภูคํา  มอบ ปลัดจังหวัด
 ความพรอมการบริหารจัดการเลือกตั้งผูแทน
 เกษตรกร

09.00 น.  มูลนิธิสยามหฤทยาทรและมูลนิธิอื่น ๆ เขาพบ คุณเกียรติภูมิ หองทํางาน
 เพื่อมอบเงินชวยเหลือผูประสบภัยฯ เนปาล 093-1720662

09.30 น.  ประธานการประชุมคณะทํางานเจรจาขอคืน หองประชุม 5 ช้ัน 5  ผวจ. มอบ
 พื้นที่ที่บุกรุกขุด เพื่อขยายแมน้ําปง

09.30 น.  หอการคา จว.ชม. นําคณะภาครัฐของเขต คุณนงลักษณ หองรับรอง 2
 ปกครองตนเองหนิงเซียะ สปช.จีน เขาพบเพื่อ 085-7095599

 เย่ียมคารวะและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับ
 อุตสาหกรรมฮาลาล อุตสาหกรรมฮาลาล

10.00 น.  ประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกแมดีเดน หองประชุม ศปพด. ช้ัน 5 



หนาท่ี 2 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

10.00 น.  รวมประชุมวีดีทัศนทางไกล (Video Tele หองศูนยปฏิบัติการจังหวัด  ผวจ. มอบ

 Conference)

10.00 น.  ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานศูนยชวยเหลือ หองประชุม สนง.พาณิชย จว. หน.สนจ.

 สังคม จว.ชม.

10.00 น.  ประธานการแถลงขาวสื่อมวลชนประจําสัปดาห หองประชุม 4 ช้ัน 4

10.30 น.  ประธานในพิธีเปดการสัมมนาและแนะนํา หองเชียงแสน ช้ัน 3  ผวจ. มอบ

 โครงการเช่ือมโยงกับภูมิปญญาทองถิ่น รร.ดวงตะวัน เชียงใหม

10.30 น.  ประธานในพิธีเปดการสัมมนาและแนะนํา หองเชียงแสน ช้ัน 3  ผวจ. มอบ

 โครงการเช่ือมโยงกับภูมิปญญาทองถิ่น รร.ดวงตะวัน เชียงใหม

13.30 น.  นําเสนอผลงาน To Be Number One จว.ชม. สนง.สาธารณสุข จว.ชม. 
13.30 น.  ประธานการประชุมหารือการจัดระเบียบ หองรับรอง สนจ.ชม.  ปลัดจังหวัด, หน.สนจ.

(สถานที่ราชการ)

14.00 น.  ประธานการประชุมพิจารณาการขออนุญาต หองประชุมที่ทําการปกครอง 
 ประกอบกิจการโรงแรม จังหวัด

15.00 น.  ประธานพิธีเปดงานวันวิชาการ "ศาสตรแหง คุณธัญวรรณ ช้ัน G เซ็นทรัล แอรพอรต 
 ถั่งเชาเพื่อสุขภาพคนไทย กาวไกลสูอาเซียน" 081-9524713

 และมอบเกียรติบัตร

15.00 น.  รวมเปนเกียรติพิธีเปดงาน OTOP Midyear 2015 อาคารเอ็กซิบิช่ัน ฮอลล 5  มอบ พช.จว.15.00 น.  รวมเปนเกียรติพิธีเปดงาน OTOP Midyear 2015 อาคารเอ็กซิบิช่ัน ฮอลล 5  มอบ พช.จว.

เมืองทองธานี
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นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

16.00 น.  ประธานการแถลงขาวการจัดกิจกรรมสงเสริม ลานแสดงชาติพันธุ หน.สนจ.

 การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผา จว.ชม. ศูนยวัฒนธรรม จว.ชม.

18.30 น.  กลาวตอนรับในพิธีเปดงาน Welcome Dinner คุณสรศักด์ิ รร.โลตัส ปางสวนแกว ชุดสุภาพ  ผวจ. มอบ

 Party 089-7082211


