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วันอังคารที่  27  สิงหาคม  2562  เวลา 09.00 น. 
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
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ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี  8/2562 
วันอังคารที่  27  สิงหาคม  2562  เวลา 09.00 น. 

ณ  หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 
อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม 

******************************************** 
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม 

1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม) 
2. การมอบโล/เกียรติบัตร/รางวัลอื่น ๆ  

2.1 การมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแมของแผนดิน ประจําป 2562 จํานวน 28 กองทุน 
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)  

2.2  การมอบเกียรติบัตรโครงการสงเสริมวินัยการออมใหแกอําเภอ จํานวน  3  อําเภอ (สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)   

2.3 การมอบรางวัลกํานัน ผูใหญบานยอดเยี่ยม ประจําป 2562 จํานวน 6 รางวัล (ที่ทําการ
ปกครองจังหวัดเชียงใหม) 

2.4 การมอบใบประกาศเกียรติคุณหมูบานตนแบบประชาธิปไตยดีเดน ประจําป 2562 จํานวน   
5 ราย (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม) 

2.5 การมอบโลประกาศเกียรติคุณแมดีเดนจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2562 จํานวน 8 ราย 
(สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม) 

2.6 การมอบโลประกาศเกียรติคุณใหแกสถานประกอบการเพ่ือสรางแรงจูงใจใหสถานประกอบการ
ชําระเงินสมทบตรงตามกําหนดเวลา และชําระเงินสมทบผานระบบอิเล็กทรอนิกสตามนโยบายไทยแลนด 4.0  
ใหแกสถานประกอบการ จํานวน  3 แหง  (สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม) 

2.7 การมอบปายศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน จํานวน 2 แหง (สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 
19 เชียงใหม)  

3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนสิงหาคม 2562 (สํานักงานประชาสัมพันธ
จังหวัดเชียงใหม 

4. แนะนําหัวหนาสวนราชการทีม่าดํารงตําแหนงใหม  จํานวน  3  ทาน ดังนี ้    
4.1 ดร.อํานวย   ทะพิงคแก 
 ตําแหนงปจจุบัน รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
 ตําแหนงเดิม ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม 
4.2 นางกัลยา มาลัย 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 

เขต 3 
 ตําแหนงเดิม รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร 
4.3 นายฉลาด อาสายุทธ 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงาน กสทช. ภาค 3  (จังหวัดเชียงใหม) 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงาน กสทช. ภาค 3 (จังหวัดลําปาง) 

 



ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
  ครั้งท่ี  7/2562   เมื่อวันอังคารที่ 30  กรกฎาคม 2562     
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  3.1 โดยการชี้แจง 

3.1.1 ความกาวหนาการขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจังหวัดเชียงใหม (เชียงใหม 100%) (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)  

3.1.2 โครงการชุมชนทองเท่ียว OTOP นวัตวิถี (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)  
3.1.3 รายงานเศรษฐกิจภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม ประจําไตรมาส 2 ป 2562 

(ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ) 
3.1.4  สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป                  

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

กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการเรงรัดการใชจายงบประมาณ (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม     
และกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)  

3.1.6  การปรับปรุงคําขอตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)  

3.1.7  ผลการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 

3.1.8 รายงานสถานการณน้ําและการบริหารจัดการน้ํา (โครงการชลประทานจังหวัด
เชียงใหม)  

3.1.9 สถานการณการผลิตขาวพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ฤดูกาลผลิต 2562 (สํานักงาน 
เกษตรจังหวัดเชียงใหม) 

3.1.10  รางยุทธศาสตรกาแฟจังหวัดเชียงใหม ป 2561 – 2565 (สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม) 

3.1.11 สรุปผลการดําเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจําป 2562 (สํานักงาน
เกษตรจังหวัดเชียงใหม) 

                                                                                                                                                                                                                  

 3.2 โดยเอกสาร   
 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนกันยายน 2562 
วันที่ เวลา งาน สถานที ่

 12 กันยายน 2562 10.00 น. โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนา
สวนราชการ และผูบริหารองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น พบปะประชาชน ครั้งที่ 11  

โรงเรียนบานกาดวิทยาคม 
อําเภอแมวาง   

26 กันยายน 2562 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม ครั้งที่ 9/2562 
 

หองประชุมเฉลิมพระเกียรต ิ
80 พรรษา ศูนยราชการ
จังหวัดเชียงใหม 



วันที่ เวลา งาน สถานที ่
28 กันยายน  2562 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคลแด

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปหลวง   
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว  และ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี 

พระวิหารหลวง                    
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร 

ระเบียบวาระที ่5 เรื่องอื่น ๆ  
 5.1 การจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 “วิ่งหยุดโรค                
10 จังหวัดทั่วไทย เพื่อโอกาสทางการรักษาผูปวยทั่วประเทศ”  (สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม) 
 5.2 โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหมสูเมืองมรดกโลก  (องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม) 
 5.3 โครงการวัด ประชา รัฐ สรางสุข : พัฒนาวัดดวยแนวทาง 5ส โดยทุกภาคสวนมีสวนรวม 
(สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม) 

ระเบียบวาระที่  6  แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 
 6.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายคมสัน  สุวรรณอัมพา) 
 6.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายมนัส ขันใส)  
  6.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายวิรุฬ  พรรณเทวี)  
 6.4 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม   (นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ) 
 

  
 
 
 

 
  


