
ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี ๓/2562
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม

********************************************
การประชาสัมพันธขาวสารท่ัวไป

การเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานสําคัญของภาครัฐ หวงเดือน มีนาคม 2562
(Infographics) โดย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม

1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
2. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนมีนาคม 2562 (สํานักงาน

ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)
3. แนะนําหัวหนาสวนราชการท่ียายมาดํารงตําแหนงใหม

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี ๒/2562 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 โดยการช้ีแจง

3.1.1การจัดงานพิธีในเดือนเมษายน (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
3.1.2สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป

พ.ศ. 2562 (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)
3.1.3สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/ภาคเหนือ/

กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหมและกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)

3.1.๔การดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)

3.1.๕การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต
ป 2562 (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)

3.1.6การเตรียมการแกไขปญหาภัยแลงจังหวัดเชียงใหม (โครงการชลประทาน
เชียงใหม สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดเชียงใหม ท่ีทําการ
ปกครองจังหวัดเชียงใหม)

3.1.7สรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม (สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม)

3.1.8การจัดทําน้ําอภิเษกของจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
3.1.9 เทศกาลสงกรานต (ประเพณีปใหมเมือง) (เทศบาลนครเชียงใหม ท่ีทําการ

ปกครองจังหวัดเชียงใหม และสํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
3.1.10 การดําเนินโครงการเกษตรวิชญา (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด

เชียงใหม)

3.1.11 โครงการปรับปรุง ...
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3.1.11 โครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเชื่อมตอ 4 ตําบล ของอําเภออมกอย
จังหวัดเชียงใหม (ศูนยอํานวยการแกไขปญหาความม่ันคงพ้ืนท่ีอําเภออมกอย)

3.2 โดยเอกสาร
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนเมษายน 2562

วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี
31 มีนาคม 2562 09.00 น. พิธีวันท่ีระลึก

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
พระมหาเจษฎาราชเจา
และวันขาราชการพลเรือน ประจําป
2562

หองราชพฤกษ 1
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบพระชนมพรรษา

๖ เมษายน ๒๕๖๒ 09.00 น. พิธวีันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา-
จุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ

หองราชพฤกษ 1
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบพระชนมพรรษา

๖ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑.๕9 น. พิธพีลีกรรมตักน้ําจากแหลงน้ําศักดิ์สิทธิ์ - บอน้ําทิพย วัดบุพพาราม
อําเภอเมืองเชียงใหม

- ขุนน้ําแมปง
อําเภอเชียงดาว

- อางกาหลวง
ดอยอินทนนท
อําเภอจอมทอง

๘ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๗.๑๐ น. พิธีทําน้ําอภิเษกเจริญพระพุทธมนต วัดพระสิงหวรมหาวิหาร
อําเภอเมืองเชียงใหม

๙ เมษายน ๒๕๖๒ 09.00 น. พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ําอภิเษก
เจริญพระพุทธมนต

วัดพระสิงหวรมหาวิหาร
อําเภอเมืองเชียงใหม

12 – 15 เมษายน
๒๕๖๒

การจัดงานประเพณีสงกรานต
ประจําป 256๒

ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม

๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ พิธีสระเกลาดําหัวปอเมืองเจยีงใหม
ประจําป พ.ศ. 256๒

จวนผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม

๑๖ – ๑๗ เมษายน
๒๕๖๒

พิธีรดน้ําดําหัวพระเถระผูใหญและ
พิธสีรงน้ําสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมือง
จังหวัดเชียงใหม ประจําป พ.ศ. 256๒

๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ การจัดงานพิธีสักการะกูเจาหลวง
เชียงใหม ประจําป พ.ศ. 256๒

กูเจาหลวงเชียงใหม
วัดสวนดอกพระอารามหลวง
อําเภอเมืองเชียงใหม

28 เมษายน ...
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วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี
๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ๐๙.๐๐ น. พิธีวันคลายวันสวรรคต

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ประจําป พ.ศ. 256๒

บริเวณพระสถูปเจดียสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชานุสรณ
ตําบลเมืองงาย
อําเภอเชียงดาว

28 เมษายน 2562 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติ
และถวายพระพรชัยมงคลแด
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9

พระวิหารหลวง
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร

๒๙ เมษายน 2562 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี ๔/2562

ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

ระเบียบวาระท่ี 5 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
5.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน  สุวรรณอัมพา)
5.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายมนัส ขันใส)
5.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย)
5.4 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ  พรรณเทวี)
5.5 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศุภชัย  เอ่ียมสุวรรณ)

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ

***************


