
หนาท่ี 1 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

 - หน.เวรประจําวัน ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ศูนยดํารงธรรมจังหวัด พมจ.

09.00 น.  นายซินยา อาโอกิ กงสุลใหญญ่ีปุน ณ นคร- หองรับรอง 2 
 เชียงใหม และนายโทโมะฮิโระ คอนโด

 รองกงสุล เขาเย่ียมคารวะ

09.00 น.  รวมลงนาม MOU โครงการ สพฐ. ใสสะอาด รร.ฮอลิเดย อินน  ผวจ. มอบ

วาระผูบริหาร

วันศุกรที่ 24 เมษายน 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.00 น.  รวมลงนาม MOU โครงการ สพฐ. ใสสะอาด รร.ฮอลิเดย อินน  ผวจ. มอบ

 ปราศจากคอรรัปช่ัน

09.00 น.  กลาวตอนรับและใหโอวาทแกนักศึกษาใหม หองประชุม 4 ช้ัน 4  ผวจ. มอบ

 โครงการเพิ่มพูนคุณวุฒิแกกํานัน ผูใหญบาน

 ฯลฯ

09.00 น.  ประชุมเพื่อเตรียมการรักษาความปลอดภัยและ หองประชุม 2 ช้ัน 2  มอบ หน.สนจ.

 อํานวยความสะดวกดานการจราจร ตํารวจภูธรภาค 5

09.00 น.  รวมการสัมมนา เรื่อง แนวทางในการปฏิรูป รร.เดอะทวินทาวเวอร  มอบ

 การกีฬาของประเทศไทย กรุงเทพฯ ทองเที่ยวและกีฬา จว.

09.30 น.  ประธานพิธีเปดการสัมมนาระดมความคิดเห็น รร.เชียงใหมออคิด  หน.สนจ.

 เพื่อการจัดทําแผนการตลาดเชิงลึกดานการ เพื่อการจัดทําแผนการตลาดเชิงลึกดานการ

 ทองเที่ยว สนง.พิงคนคร



หนาท่ี 2 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันศุกรที่ 24 เมษายน 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.30 น.  รวมประชุมผานระบบวีดีทัศนทางไกล VDO หองศูนยปฏิบัติการจังหวัด  ผวจ. มอบ

 Conference เพื่อทบทวนการดําเนินการ

 ศูนยบัญชาการกระทรวงมหาดไทย

09.30 น.  กลาวตอนรับพิธีเปดสัมมนา เรื่อง เครือขาย รร.คุมภูคํา

 เฝาระวังแจงเตือนธรณีพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัย

 ครอบคลุมทั้งระบบตนน้ํา กลางน้ํา และปลาย

 น้ํา น้ํา

10.00 น.  ประชุมคณะทํางานแกไขปญหาการบุกรุก หองประชุม 5 ช้ัน 5  ผวจ. มอบ

 แมน้ําปง

10.00 น.  รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กลาวให หองประชุม สทท.ชม.

 โอวาท เรื่อง "การเปนขาราชการที่ดี"

11.00 น.  รวมเปนเกียรติและกลาวตอนรับพิธีเปด ศูนยประชุมและแสดงสินคา  ปลัดจังหวัด, หน.สนจ.

 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ- นานาชาติฯ

 รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

13.30 น.  ประธานพิธีเปดงาน "Digital Job Fair 2015" คุณวนันญา พรอมเมนาดา รีสอรท มอลล 
089-2659821 เชียงใหม

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน หองประชุม 1 ช้ัน 2  ผวจ. มอบ13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน หองประชุม 1 ช้ัน 2  ผวจ. มอบ

 การขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน จว.ชม.



หนาท่ี 3 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันศุกรที่ 24 เมษายน 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

14.00 น.  ประธานพิธีเปดงานนิทรรศการและการเปดตัว คุณฟา ลานกิจกรรมเอ ช้ัน 1 
 หนังสือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว กับ 089-0692905 พรอมเมนาดาฯ

 คณะองคมนตรี

14.45 น.  นายติรวัฒน สุจริตกุล เขาพบ 081-8557815 หองทํางาน 
15.00 น.  - สมาคมคนตาบอด จว.ชม. เขาพบเพื่อรดน้ํา หองประชุม 3 ช้ัน 3 

 ดําหัว

 - ผอ.รพ.ประสาท เขารดน้ําดําหัว หองทํางาน 
 ดําหัว

 - ผอ.รพ.ประสาท เขารดน้ําดําหัว หองทํางาน 
15.30 น.  คุณกิตติฯ เขาพบ เรื่อง อินเตอรเน็ต WIFI คุณกิตติ

088-4062688 หองทํางาน 
16.00 น.  มอบโลที่ระลึกใหกับผูใหการสนับสนุนกรีฑา อ.อนันต หองประชุม 3 ช้ัน 3

 ผูสูงอายุ 089-7551499

18.00 น.  รวมงาน "ภาคเอกชนฮวมใจ ตามฮีต ตวยฮอย คุณเมย ขวงหงษคํา    
 ประเวณีปใหมเมือง 2558" 083-4716663 ศูนยวัฒนธรรม จว.ชม.


