
ระเบียบวาระการประชุม 
หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่   

คร้ังที่ 7/2565 
ในวันอังคารที่  26 กรกฎาคม  2565  เวลา ๐๙.3๐ น. 

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
--------------------------- 

เร่ืองระเบียบก่อนวาระประชุม 
1.  การสวดมนต์ไหว้พระ (ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่) 
2.  การมอบเกียรติบัตรและรางวัลต่าง ๆ  
      2.1 การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

ต้นแบบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ท่ีท าการปกครองจังหวัดหวัดเชียงใหม่) 
  2.2 การมอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจ าปี 2565              

(ท่ีท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่) 
  2.3 การมอบเกียรติบัตรให้แก่กิจกรรมพัฒนาชุมชน ดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2565 

(ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) 
  2.4 การมอบเกียรติบัตรให้แก่หมู่บ้านท่ีมีความโดดเด่นตามแนวพระราชด าริ ในโครงการ 

9,10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจ าปี 2565 (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) 
  2.5 การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ชุมชนคุณธรรม ท่ีได้รับการยกย่องเป็นชุมชน

คุณธรรมฯ เท่ียวชุมชน ยลวิถี ระดับจังหวัด (ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่) 
  2.6 การรับมอบเงินโครงการ “ซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มในครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่

จ านวน 100,000 บาท จากคุณวรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่และคณะกรรมการสตรีนครเชียงใหม่ 
  3. ประมวลภาพกิจกรรมประจ าเดือนกรกฎาคม 2565  (ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่)  

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ือง แนวทางการปฏิบัติราชการและข้อสั่งการ 
 2.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายประจญ ปรัชญ์สกุล) 
 2.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรญาณ  บุญณราช) 
 2.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายศักดิ์ชัย  คุณานุวัฒน์ชัยเดช)  
 2.3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรวิทย์  ชัยสวัสด์ิ) 
 2.4 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  (นายวีระพันธ์  ดีอ่อน) 
  

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ือง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่  
  คร้ังที่ 6/2565  เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน  2565 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง สืบเนือ่งจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
 

ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองเพื่อทราบและถือปฏิบติั 
                       5.1 การมอบตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 
12 สิงหาคม 2565 (ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่) 
                       5.2 ด้านเศรษฐกิจและการบริหารจัดการ 

5.2.1 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  (ส านักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่) 

5.2.2 การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดเชียงใหม่  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่) 
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5.2.3 การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑) 

5.2.4 การส่งเสริม การขับเค ล่ือน และนโยบายท่ีส า คัญ ด้านวัฒนธรรม          
(ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่) 

  

  5.3 ด้านกิจการพิเศษ 
                                 - 
  5.4 ด้านความม่ันคง 
   5.4.๑ สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)                   
และสถานการณ์โรคตามฤดูกาล .(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่)       

 5.5 ด้านสังคม 
        -    

   5.6 น าเสนอโดยเอกสาร 
5.6.1 การรายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) (ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่) 
5.6.2 โครงการยกย่องเทิดทูนพญามังราย ปฐมกษัตริย์เมืองเชียงใหม่และการสร้าง 

เมืองเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวกระตุ้นเศรษฐกิจหลังวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด 19 
 

 ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองวาระงานส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่ในเดือนสิงหาคม  2565  
 

วันที่ เวลา งาน สถานที่ 
1 - 31 สิงหาคม 2565  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา            
12 สิงหาคม 2565 ได้แก่  
- การจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จ    
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะบริเวณอาคารส านักงาน  
- การประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ส.ก.
และ ธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  90  พร รษา  12  สิ ง หาคม  2565                
พร้อมประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาว 
บริเวณรั้วอาคารส านักงาน  

ท่ีต้ังหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 - 10 สิงหาคม 2565  - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา
เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  
จะเสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปัง
กรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ไปทรง
ทัศนศึกษา เส้นทางธรรมชาติ และทอดพระเนตรสถานท่ี
ท่องเท่ียว ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ประทับแรม ณ       กรี
นเลค รีสอร์ท อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (เป็น
การส่วนพระองค์) 

 (เป็นการส่วนพระองค์) 
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วันที่ เวลา งาน สถานที่ 

12  สิงหาคม 2565   การประกอบพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า-
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

 

16 สิงหาคม 2565   สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
เทค โน โลยี ล้ านน า  ประจ าปี ก า ร ศึก ษ า  2562                       
ณ หอประชุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีล้านนา 
หอประชุม
มหาวิทยาลัย  
เชียงใหม่ 
 

16 สิงหาคม 2565  เสด็จฯ ไปทรงเปิดอนุสาวรีย์สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ พร้อมท้ังทอดพระเนตร
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
ต าบลน้ าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

โรงเรียนเทพศิรินทร ์
อ า เภอสันป่าตอง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

16-31 สิงหาคม 2565  การประชุมเ จ้าหน้า ท่ีอาวุ โสเอเปค ครั้ ง ท่ี  3 และ                 
การประชุมท่ีเกี่ยวข้อง  

 

30 สิงหาคม 2565 08.00 น. การประชุมนายอ าเภอ หัวหน้าส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ห้องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ศูนย์ราชการ 

30 สิงหาคม 2565 09.30 น. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งท่ี ๘/2565 

ห้องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ศูนย์ราชการ 

30 สิงหาคม 2565 13.00 น.  การประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ 

ห้องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ศูนย์ราชการ 

 

 
ระเบียบวาระที่ 7  เร่ืองอื่นๆ 
                       7.1 ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
อ าเภอฝาง เขตเลือกตั้งท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม่ (ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงใหม่) 
                        7.2 การส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้าชุมชน ผ่านแพลตฟอร์มของไปรษณีย์ ไทย                 
(ส านักงานไปรษณีย์ เขต 5 ) 
                        7 .3 ก าหนดดการ จัดพิธีป ล่อยพันธุ์ สัตวฺน้ า เฉ ลิมพระเกียรติ  เนื่ อง ในวัน เฉลิม                      
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยประมงจังหวัดเชียงใหม่                 
(ส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ) 

 


