
หนาท่ี 1 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

 - หน.เวรประจําวัน ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ศูนยดํารงธรรมจังหวัด คลัง จว.
08.00 น.  รวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อน รร.รามา การเดน  มอบ

 ระบบการสงเสริมการเกษตรใหเปนแปลงใหญฯ เกษตรและสหกรณ จว.
09.00 น.  คุณปลื้มกมล หนูเทพ เขาพบเพื่อนําเสนอ คุณปลื้มกมล หองทํางาน 

 Happy Life Project 096-5264584

09.00 น.  รวมเปนกรรมการคัดเลือก พนง.เทศบาล เทศบาล ต.หนองปาครั่ง หน.สนจ.

วาระผูบริหาร

วันศุกรที่ 29 พฤษภาคม 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.00 น.  รวมเปนกรรมการคัดเลือก พนง.เทศบาล เทศบาล ต.หนองปาครั่ง หน.สนจ.
 เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน
(สายงานผูบริหาร)

09.00 น.  ประชุมประจําเดือน สน.บริหารยุทธศาสตร หองศูนยปฏิบัติการจังหวัด หน.สนจ.
 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 5/2558

09.00 น.  รวมสังเกตการณการฝกซอมแผนอพยพกรณี ร.ร.บานนาหวาย ต.เมืองนะ  มอบ นอ.เชียงดาว
 ภัยจากการสูรบตามแนวชายแดน อ.เชียงดาว

09.30 น.  ประธานการประชุมและรวมการฝกซอมแผน หองประชุม 3 ช้ัน 3 
 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับ จว.

09.30 น.  ประธานในพิธีเปดการประชุมระดมสมองและ รร.ฮอลิเดย อินน เชียงใหม  ผวจ. มอบ
 รับฟงความคิดเห็นภาพรวมโครงการจัดทํา
 แผนการตลาดเชิงลึกดานการทองเที่ยว แผนการตลาดเชิงลึกดานการทองเที่ยว
 สนง.พิงคนครฯ



หนาท่ี 2 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันศุกรที่ 29 พฤษภาคม 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.30 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปองกัน หองประชุม 4 ช้ัน 4  ผวจ. มอบ
 และปราบปรามการตัดไมทําลายปา จว.ชม.

10.00 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ   หน.สนจ.
 จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 80 พรรษา

13.00 น.  วิทยากรรวมเสวนา เรื่อง "ประเด็นที่ทาทาย รร.เชียงใหมภูคํา
 สูการปฏิบัติจริงในการแกไขปญหาไฟปาและ
 หมอกควัน สูการเช่ือมโยงการปฏิรูปการจัด หมอกควัน สูการเช่ือมโยงการปฏิรูปการจัด
 ระบบทรัพยากร"

13.30 น.  แถลงขาวการจัดงาน "มหกรรมสุดยอดโอทอป อาคาร SME ศูนยประชุมและ 
 ลานนา OTOP Lanna Expo" แสดงสินคานานาชาติฯ

13.30 น.  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบ หองประชุม 5 ช้ัน 5 
 เบื้องตนในการกอสรางสิ่งลวงล้ําลําแมน้ํา จว.

13.30 น.  ประธานการประชุมพัฒนาและแกไขปญหา หองประชุม 3 ช้ัน 3  ผวจ. มอบ
 คลองแมขา จว.ชม.

14.00 น.  ประชุมหารือการดําเนินงานการพัฒนาระบบ หองทํางาน 
 ฐานขอมูล จว.ชม.

14.00 น.  ประธานพิธีปดการฝกอบรมเสริมสรางศักยภาพ บานแมออใน ม. 8 ต.แมนะ  มอบ นอ.เชียงดาว
 ชุมชนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อ.เชียงดาว ชุมชนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อ.เชียงดาว
 และมอบวุฒิบัตรฯ



หนาท่ี 3 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันศุกรที่ 29 พฤษภาคม 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

15.00 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวย- หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
 การความปลอดภัยทางถนน จว.ชม. 80 พรรษา

15.00 น.  ตรวจราชการในพื้นที่ อ.แมริม ที่วาการ อ.แมริม 
15.00 น.  ประชุมประจําเดือนบุคลากรที่ทําการปกครอง หองประชุมที่ทําการปกครอง ปลัดจังหวัด

 จว. จว.
17.30 น.  รวมเสนอแนะความคิดเห็นตอนโยบายใหม คุณพิมพนิภา โฮงเฮียนสืบสานภูมิปญญา 

 ประจําป 2558 สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส 086-9053336 ลานนา จว. ประจําป 2558 สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส 086-9053336 ลานนา จว.
18.30 น.  ประธานพิธีแหโคมไฟเนื่องในวันวิสาขบูชารําลึก พุทธสถานเชียงใหม  ผวจ. มอบ
19.00 น.  รวมเปนเกียรติโครงการผูบริหารมหาวิทยาลัย อ.สุดเขต รร.ศิริปนนาฯ 

 พบปะและขอบคุณสื่อมวลชน 081-7161766

20.00 น.  รวมเปนเกียรติในงานครบรอบ 36 ป สโมสร คุณชํานาญ อาคารเทพรัตนราชสุดา 
 โรตารี่เชียงใหมเหนือ 081-5957999 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร


