
หนาท่ี 1 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

 - หน.เวรประจําวัน ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ปศุสัตว จว.

 - ตรวจราชการในหนาที่ปลัดจังหวัด ที่วาการ อ.กัลยาณิวัฒนา ปลัดจังหวัด

 - ประชุมสัมมนาเปดประตูการคา การลงทุน รร.อิมพีเรียลธาราฯ  มอบ หน.กยพ. สนจ.

 และการทองเที่ยว ดานหวยตนนุน จว.ชม. จว.แมฮองสอน

 เช่ือมโยงสูสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา

วาระผูบริหาร

วันศุกรที่ 10 กรกฎาคม 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

 เช่ือมโยงสูสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา

06.00 น.  ประธานพิธีเปดงาน Blackmores Run More คุณอภิชาติ อุทยานหลวงราชพฤกษ เสื้อบริษัท  ผวจ. มอบ

 Live More กิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 089-7007214 เตรียมให

07.00 น.  ลงทะเบียนรับพระราชทานเหรียญที่ระลึก วัดเจดียหลวงฯ  หน.สนจ.

07.50 น.  สงเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม- รร.แคนทารี ฮิลลฯ เครื่องแบบ  มอบ นอ.เมืองฯ

พรอม  บรมราชกุมารี (เสด็จฯ ไป 08.50 น.) ปกติขาว สวมหมวก

08.00 น.  รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม- วัดเจดียหลวงฯ เครื่องแบบ  นายกเหลากาชาด จว./

พรอม  บรมราชกุมารี (เสด็จฯ ถึง 09.00 น.) ปกติขาว สวมหมวก หน.สนจ.

09.00 น.  รวมเปนเกียรติในพิธียกฉัตรทองคํา ฉลองและ วัดเจดียหลวงฯ 
 ถวายวิหารอินทขิล

09.00 น.  สงเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม- ทาอากาศยานทหารกองบิน เครื่องแบบ  ผวจ. มอบ และ09.00 น.  สงเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม- ทาอากาศยานทหารกองบิน เครื่องแบบ  ผวจ. มอบ และ

พรอม  บรมราชกุมารี (เสด็จฯ ไป 10.00 น.) 41 ปกติขาว สวมหมวก ภริยา



หนาท่ี 2 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันศุกรที่ 10 กรกฎาคม 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.00 น.  ประธานพิธีเปดการจัดกิจกรรมโครงการตรวจ สนง.สาธารณสุข อ.ฮอด  มอบ นอ.ฮอด

 คัดกรองมะเร็งเตานมเคลื่อนที่

09.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา หองประชุม 4 ช้ัน 4  ผวจ. มอบ

 ขออนุญาตขุดลอกรองน้ําทางเรือเดิน

09.30 น.  ประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม หองประชุม 5 ช้ัน 5  ผวจ. มอบ

 จว.ชม. เพื่อพิจารณาคํารองการขอแกไข

 กฎกระทรวงฯ

 จว.ชม. เพื่อพิจารณาคํารองการขอแกไข

 กฎกระทรวงฯ

10.00 น.  ประธานพิธีเปดและเย่ียมชมศูนยปฏิบัติการ คุณฝาย ร.ร.ศรีสังวาลยเชียงใหม  ผวจ. มอบ

 AIS Call Center แดผูบริการ 096-5465549

11.00 น.  คุณอํานาจฯ บานขวัญเวียง เขาพบรายงาน หองทํางาน 
 เรื่องรถเมลสาธารณะ

11.30 น.  สมาคมกีฬาเขาพบเรื่องการจัดงานเลี้ยงให หองทํางาน 
 นักกีฬาซีเกมส

12.30 น.  รับคณะที่ปรึกษา ป.มท. ทาอากาศยานเชียงใหม หน.สนจ.

13.30 น.  ประธานการประชุมสรุปและประเมินผลการ หองประชุม 3 ช้ัน 3  หน.สนจ.

 จัดงานมหกรรมสุดยอดโอทอปลานนา : OTOP จัดงานมหกรรมสุดยอดโอทอปลานนา : OTOP

 lanna Expo
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หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันศุกรที่ 10 กรกฎาคม 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

13.30 น.  ประธานการประชุมติดตามเรงรัดการใชจาย หองประชุม 1 ช้ัน 2  ผวจ. มอบ

 เงิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน หองประชุม 4 ช้ัน 4  ผวจ. มอบ

 การขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน จว.

15.00 น.  ประธานพิธีเปดงาน "มะมา.. เชียงใหม รวมใจ เทสโก โลตัส สาขาหางดง  ผวจ. มอบ

 รีไซเคิลกับตาวิเศษ"

16.00 น.  รวมงานเลี้ยงตอนรับกรรมการปฏิรูปคานิยม สีมันตรา รีสอรท 
 รีไซเคิลกับตาวิเศษ"

16.00 น.  รวมงานเลี้ยงตอนรับกรรมการปฏิรูปคานิยม สีมันตรา รีสอรท 
 ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมฯ อ.สันปาตอง

16.30 น.  ประธานกลาวตอนรับในงานเลี้ยงตอนรับ สีมันตรา รีสอรท  ผวจ. มอบ

 คณะกรรมาธิการปฏิรูปคานิยม ศิลปะ วัฒน- อ.สันปาตอง

 ธรรม จริยธรรมฯ

18.00 น.  ประธานพิธีเปดและมอบของที่ระลึกการแขงขัน ลานอนุสาวรียสามกษัตริย 
 การประกวดวงโยธวาทิตฯ ชิงแชมปภาคเหนือ


