
หนาท่ี 1 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

 - หน.เวรประจําวัน ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ทองถิ่น จว.
09.00 น.  ประธานพิธีเปดการอบรม "การพัฒนาทักษะของ รร.เชียงใหมออคิด  ผวจ. มอบ

 ผูจัดการแปลงตามระบบการสงเสริมการ
 เกษตรแบบแปลงใหญ"

09.00 น.  ตรวจสถานที่ที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อ.เมืองฯ 
 โรงแรมบานคุณเชียงใหม

วาระผูบริหาร

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

 โรงแรมบานคุณเชียงใหม
09.00 น.  รวมประชุมเพื่อเตรียมความพรอมในการ หองประชุมศูนยปฏิบัติการ  มอบ ปลัดจังหวัด

 ปดลอมตรวจคนและยึดทรัพยกลุมขบวนการ ตํารวจภูธรภาค 5
 คายาเสพติดฯ

09.00 น.  รวมงานแถลงขาวโครงการสุดยอดเอสเอ็มอี ตึกสันติไมตรี  มอบ
 จังหวัด (SME Provincial Champions) ทําเนียบรัฐบาล อุตสาหกรรม จว.

09.30 น.  ประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ หองประชุม 4 ช้ัน 4  ผวจ. มอบ
09.30 น.  รวมงานพิธีเปดการประชุมสัมมนาและกลาว หองบานลานตอง  ผวจ. มอบ

 ตอนรับผูเขารวมประชุมสัมมนาฯ รร.โลตัส ปางสวนแกว
10.00 น.  ประธานพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ "มอบ หอประชุมที่วาการ อ.จอมทอง 

 โฉนดที่ดินทั่วถิ่นไทย นอมใจสมานฉันท โฉนดที่ดินทั่วถิ่นไทย นอมใจสมานฉันท
 เทิดไทองคราชัน"



หนาท่ี 2 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

10.00 น.  ประชุมเพื่อสังเกตการณและรวมเปนสักขีพยาน หองประชุมแพนดา หน.สนจ.
 ในการสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรม สวนสัตวเชียงใหม
 ทองเที่ยวเชียงใหม

11.00 น.  ประธานการประชุมคณะทํางานพัฒนาและ หองประชุม 3 ช้ัน 3 
 แกไขปญหาคลองแมขา

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร หองประชุม 1 ช้ัน 2 
 จังหวัด กลุมภารกิจดานสังคม จังหวัด กลุมภารกิจดานสังคม

14.00 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน หองประชุม 3 ช้ัน 3  ผวจ. มอบ/
 จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หน.สนจ.

14.20 น.  รวมตอนรับ พล.อ.ไพบูลย คุมฉายา รมว.ยธ. คุณพนาวรรณ ทาอากาศยานเชียงใหม 
081-6710190 (ทีจี 110)

15.00 น.  นายแผน วรรณเมธี เขาพบ หองทํางาน 
15.30 น.  ชมรมแบดมินตันเชียงใหม เขาพบเพื่อมอบ คุณอานิล หองทํางาน 

 ของที่ระลึก 081-5955935

18.00 น.  รวมพิธีเปดงานเทศกาลภาพยนตรอาเซียนแหง โรงภาพยนตรที่ 9 ช้ัน 5 
 กรุงเทพฯ SFX ซีนีมา หางฯ เมญา

18.30 น.  รวมรับประทานอาหารคํ่าเพื่อกระชับมิตรภาพ คุณวราพร บานพักกงสุลใหญญ่ีปุน   18.30 น.  รวมรับประทานอาหารคํ่าเพื่อกระชับมิตรภาพ คุณวราพร บานพักกงสุลใหญญ่ีปุน   
053-203367 ตอ 203 ณ นครเชียงใหม



หนาท่ี 3 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

18.30 น.  ประธานในพิธีจุดเทียนรําลึกถึงเหย่ือเมาแลวขับ คุณสุรสิทธิ์ ประตูทาแพ  มอบ ปลัดจังหวัด
081-4439953

19.00 น.  ประธานงานเลี้ยงรับรองตอนรับผูเขารวม หองทิพยพิมาน  ผวจ. มอบ
 ประชุมธุรกิจบริการสุขภาพนานาชาติ จว.ชม. รร.เชียงใหมแกรนดวิว

19.00 น.  ประธานพิธีเปดโครงการคายเยาวชนคนรุนใหม ศูนยวิจัยสาธิตและฝกอบรม  ผวจ. มอบ
 ใจคุณธรรม ประจําป 2558 การเกษตรแมเหียะ

19.00 น.  รวมรับประทานอาหารคํ่ากับประธานคณะ- หองอาหาร Xanadu ช้ัน 18 ชุดผาไทย  ผวจ. มอบ19.00 น.  รวมรับประทานอาหารคํ่ากับประธานคณะ- หองอาหาร Xanadu ช้ัน 18 ชุดผาไทย  ผวจ. มอบ
 กรรมการแหงชาติฯ สปป.ลาว และคณะ รร.ฟูรามา


