
หนาท่ี 1 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

 - หน.เวรประจําศูนยดํารงธรรมจังหวัด ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ทองเที่ยวและกีฬา จว.
09.00 น.ประธานในพิธีมอบโครงการหองสมุดเฉลิมพระเกียรติ โยธาธิการ ร.ร.ทาเหนือวิทยา เสื้อยืดสีมวง 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผังเมือง ชม. ต.ทาเหนือ อ.แมออน เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพฯ

09.00 น.ประธานพิธีเปดการอบรมหลักสูตรพนักงานเจาหนาท่ี สพม.34 รร.เชียงใหมภูคํา  ผวจ.มอบ
สงเสริมความประพฤตินักเรียนฯและบรรยายพิเศษ

วาระผูบริหาร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

สงเสริมความประพฤตินักเรียนฯและบรรยายพิเศษ

09.00 น.ลงพื้นที่ตรวจโรงแรมอีสตินตัน โฮเทล เชียงใหม ปกครอง จว. รร.อีสตินตัน โฮเทล  ผวจ.มอบ

09.00 น.ประธานในการแถลงขาวโครงการพัฒนารูปแบบ ก.ยุทธศาสตร หองปาสักนอย  ผวจ.มอบ
และวิธีการประชาสัมพันธผลิตภัณฑใหเปนท่ีตองการ สนจ.ชม. รร.โลตัสปางสวนแกว
ของตลาดเปาหมาย

09.30 น. ช้ีแจงขอเท็จจริงกรณีการสรางศูนยอุตสาหกรรม ป.หนึ่ง ที่วาการอําเภอดอยหลอ 
ฮาลาล

09.30 น.ประชุมคณะกรรมการกําหนดราง TOR โครงการ หองรับรอง สนจ.ชม. หน.สนจ.ชม.
สนามกีฬาอําเภอแมริม

10.00 น.ประธานติดตามรับชมพิธีเปดศูนยอํานวยการปองกัน ปภ.ชม. หอง POC ช้ัน 3  ผวจ.มอบ10.00 น.ประธานติดตามรับชมพิธีเปดศูนยอํานวยการปองกัน ปภ.ชม. หอง POC ช้ัน 3  ผวจ.มอบ
และลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
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รอง ผวจ.

หมายเหตุ

10.00 น.รวมแถลงขาว "โครงการปนจักรยานแอวเมืองเกา" ทน.ชม. หอประวัติศาสตรเมืองเชียงใหม  ผวจ.มอบ
คุณเชิงขวัญ

092-2819415

13.00 น.ประธานพิธีเปดการเดินรถ Airport Shuttle bus ขนสง ดานหนาอาคารผูโดยสาร 
จ.ชม. ระหวางประเทศ ทอท.

13.00 น.ผอ.ศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรฯ กระทรวง หองทํางาน 
ภาคเหนือ เขาพบหารือขอราชการ วิทยาศาสตรฯภาคเหนือ เขาพบหารือขอราชการ วิทยาศาสตรฯ

13.00 น.ประชุมคณะทํางานกําหนดตัวช้ีวัดและประเมินผลการ ก.บุคคล หองประชุมกิจการของน้ําพุรอน หน.สนจ.ชม.
ปฏิบัติงานของผูจัดการกิจการของนํ้าพุรอนอําเภอสันกําแพง สนจ.ชม. อําเภอสันกําแพง

13.30 น.ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมและ สนง.พมจ. หองประชุม 4 ช้ัน 4  ผวจ.มอบ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัดเชียงใหม ชม. ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 1/2558

14.00 น.ประธานพิธีเปดการแขงขันชกมวยปองกัน คุณไท โรงยิมฯ 2 สนามกีฬาฯ 
ตําแหนงแชมปโลก PABA 085-7177667 700 ป

14.00 น.ตรวจสภาพอาคารและสถานที่เก็บฯ โรงรับจํานําลานนา 1 ปลัดจังหวัด

14.30 น.ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนยปฏิบัติการ สนง.พมจ. หองประชุม 3 ช้ัน 3  ผวจ.มอบ14.30 น.ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนยปฏิบัติการ สนง.พมจ. หองประชุม 3 ช้ัน 3  ผวจ.มอบ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย จ.ชม. ชม. ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
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15.30 น.ประธานพิธีเปดกิจกรรม "ผูคาเมืองสมุทร เมืองใหม ทน.ชม. บริเวณถนนวังสิงหคํา  ผวจ.มอบ
ใสใจสิ่งแวดลอม" เสธอูด ดานหนาอาคาร 5 หน.สนจ.

089-8545419 เทศบาลนครเชียงใหม
17.00 น.ประธานการแถลงขาว "Chiang mai Golf Festival ททท. สนามสตารโดม กอลฟคลับ 

& Wallness 2015" 089-6324242 อ.เมืองเชียงใหม
17.00 น.ประธานพิธีเปดโครงการปองกันและลดอุบัตเหตุ ทม.แมเหียะ จุดสกัด ม.3  ผวจ.มอบ

ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต ต.แมเหียะ อ.เมืองเชียงใหมทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต ต.แมเหียะ อ.เมืองเชียงใหม
18.00 น.ประธานพิธีเปดศูนยคุมครองผูโดยสารรถสาธารณะ ขนสง จ.ชม. สถานีขนสงผูโดยสาร 

จ.ชม. แหงที่ 3
19.00 น. รวมงานชมภาพยนตรอบปฐมทัศน เรื่อง คุณสงกรานต โรงภาพยนตเมเจอรซีนีเพล็กซ 

"ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 6 ตอน 081-8672825 โรง 1,2 ชั้น 5 เซ็นทรัลเฟสติวัล

อวสานหงสา" เชียงใหม
20.30 น ประธานมอบถวยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในกิจกรรม คุณณัชพร ลานน้ําพุหนาศูนยการคา  ผวจ.มอบ

The Best Band Contest 2015 092-5453669 เมญาฯ


