
หนาท่ี 1 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

 - หน.เวรประจําวัน ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ขนสง จว.
 - ประชุมสัมมนาเปดประตูการคา การลงทุน รร.อิมพีเรียลธาราฯ  มอบ หน.กยพ. สนจ.
 และการทองเที่ยว ดานหวยตนนุน จว.ชม. จว.แมฮองสอน
 เช่ือมโยงสูสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา

08.00 น.  รวมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หอประชุม มช. เครื่องแบบ 
 สยามบรมราชกุมารี ปกติขาว สวมหมวก

วาระผูบริหาร

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

 สยามบรมราชกุมารี ปกติขาว สวมหมวก

08.50 น.  สงเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม- รร.แคนทารี ฮิลลฯ เครื่องแบบ  มอบ นอ.เมืองฯ
พรอม  บรมราชกุมารี (เสด็จฯ ไป 09.50 น.) ปกติขาว สวมหมวก

09.00 น.  รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม- หอประชุม มช. เครื่องแบบ  นายกเหลากาชาด จว.
พรอม  บรมราชกุมารี (เสด็จฯ ถึง 10.00 น.) ปกติขาว สวมหมวก

09.00 น.  ประชุมเตรียมการไปเชียงตุง หองรับรอง  สนจ.ชม. หน.สนจ.
09.00 น.  ประธานพิธีเปดการจัดกิจกรรมโครงการตรวจ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ  มอบ นอ.สันกําแพง

 คัดกรองมะเร็งเตานมเคลื่อนที่ อ.สันกําแพง
09.30 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอุทธรณฯ หองประชุม สนง.สงเสริมการ 

ปกครองทองถิ่น จว.
09.30 น.  จนท.การเคหะแหงชาติ เชียงใหม เขาพบเพื่อ หองทํางาน 

 หารือการจัดทําแผนที่อยูอาศัย/แผนปองกัน หารือการจัดทําแผนที่อยูอาศัย/แผนปองกัน
 และแกไขปญหาชุมชนแออัด



หนาท่ี 2 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.30 น.  ประธานเปดศูนยชุมชนบานตนแหนหลวงและ ศูนยชุมชนบานตนแหนหลวง ปลัดจังหวัด

 ศูนยวัฒนธรรมชาวเขิน ต.ทาวังพราว อ.สันปาตอง

09.30 น.  ประเมินเพื่อกําหนดระดับตําแหนงสายงาน หองประชุม สนง.สงเสริมการ หน.สนจ.

 ผูบริหารใหสูงข้ึนในเทศบาลขนาดกลาง ปกครองทองถิ่น จว. ช้ัน 5

10.00 น.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อเห็นชอบ TOR หองประชุมกลุมงานยุทธ- หน.สนจ.

 งานอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ศาสตรฯ  สนจ.ชม.

11.00 น.  รับ-สงเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รร.แคนทารี ฮิลลฯ เครื่องแบบ  มอบ นอ.เมืองฯ11.00 น.  รับ-สงเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รร.แคนทารี ฮิลลฯ เครื่องแบบ  มอบ นอ.เมืองฯ

พรอม  สยามบรมราชกุมารี (เสด็จฯ ถึง 12.00 น.) ปกติขาว สวมหมวก

12.00 น.  รวมโตะเสวยพระกระยาหารกลางวัน รร.แคนทารี ฮิลลฯ เครื่องแบบ 
ปกติขาว สวมหมวก

12.15 น.  รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม- ท่ีดินราชพัสดุ (สถานท่ีกอสราง เครื่องแบบ  ผวจ. มอบ และ

พรอม  บรมราชกุมารี (เสด็จฯ ถึง 13.15 น.) อุทยานดาราศาสตร) อ.แมริม ปกติขาว สวมหมวก ภริยา

12.30 น.  รวมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ท่ีดินราชพัสดุ (สถานท่ีกอสราง เครื่องแบบ 
 สยามบรมราชกุมารี และรวมพิธีวางศิลาฤกษ อุทยานดาราศาสตร) อ.แมริม ปกติขาว สวมหมวก

 อุทยานดาราศาสตร

13.00 น.  ประธานพิธีเปดการฝกอบรมโครงการเพิ่ม รร.เชียงใหมภูคํา  มอบ ปลัดจังหวัด

 ศักยภาพและสรางความเขมแข็งของชุด ชรบ. ศักยภาพและสรางความเขมแข็งของชุด ชรบ.

 และ กม.
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หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

13.20 น.  รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม- สถาบันพัฒนาการเด็กราช- เครื่องแบบ  ผวจ. มอบ และ

พรอม  บรมราชกุมารี (เสด็จฯ ถึง 14.20 น.) นครินทร อ.แมริม ปกติขาว สวมหมวก ภริยา

13.30 น.  ประธานการประชุมการจัดงานสัปดาหสงเสริม วัดพันอน  ผวจ. มอบ

 วันสําคัญทางศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

 และวันเขาพรรษา

13.30 น.  มล.ติราวัฒน สุจริตกุล เขาพบเพื่อมอบขาวสาร มล.ติราวัฒน
081-8557815 หองทํางาน  ผวจ. มอบ

14.00 น.  ตรวจราชการ หอประชุมที่วาการ อ.สันทราย 14.00 น.  ตรวจราชการ หอประชุมที่วาการ อ.สันทราย 
15.00 น.  - ตรวจราชการในหนาที่ปลัดจังหวัด ที่วาการ อ.สะเมิง ปลัดจังหวัด

15.15 น.  รับ-สงเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รร.แคนทารี ฮิลลฯ เครื่องแบบ  มอบ นอ.เมืองฯ

พรอม  สยามบรมราชกุมารี (เสด็จฯ ถึง 16.15 น.) ปกติขาว สวมหมวก

17.00 น.  รับ-สงเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บานมนังคศิลา แมริม เคร่ืองแบบฯ สีกากี  มอบ นอ.แมริม

พรอม  สยามบรมราชกุมารี (เสด็จฯ ถึง 18.00 น.) อ.แมริม แขนยาว สวมหมวก

17.15 น.  รมว.วิทยาศาสตรฯ เดินทางกลับ หองรับรอง ทาอากาศยาน  มอบ

เชียงใหม ผอ.สถาบันวิจัยดาราศาสตรฯ

19.00 น.  รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม- รร.แคนทารี ฮิลลฯ เคร่ืองแบบฯ สีกากี  มอบ นอ.เมืองฯ

พรอม  บรมราชกุมารี แขนยาว สวมหมวก


