ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหมครั้งที่ 7/2562
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณหองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
********************************************
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
2. การมอบโล/เกียรติบัตร/รางวัลอื่น ๆ
2.1 การมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)
2.2 การมอบใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ ให แ ก ห มู บ า นนํ า ร อ งตามโครงการ 1 ตํ า บล 1 หมู บ า น
รวมสรางสรรคพัฒนาเครือขายประกันสังคมภาคสมัครใจเขมแข็ง (สํานักงานปองกันสังคมจังหวัดเชียงใหม)
2.3 การมอบเกียรติบัตรการคัดสรรหมูบา นเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น เปนสุข” และกิจกรรม
พัฒนาชุมชนดีเดน ระดับจังหวัด ประจําป 2562 (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)
3. การนําเสนอผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE CP ALL ลานนา (สํานักงานแรงงานจังหวัด
เชียงใหม)
4. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนกรกฎาคม 2562 (สํานักงานประชาสัมพันธ
จังหวัดเชียงใหม
5. แนะนําหัวหนาสวนราชการที่มาดํารงตําแหนงใหม
๕.๑ นายจตุชัย
มณีรัตน
ตําแหนงปจจุบัน
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน
๕.๒ นางวราภรณ
วรพงศธร
ตําแหนงปจจุบัน
ขนสงจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
ขนสงจังหวัดพิษณุโลก
๕.๓ นายสุทธิชัย
เดชสุวรรณนิธิ
ตําแหนงปจจุบัน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๒
ตําแหนงเดิม
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๕.๔ นายวิรชั
ตั้งมั่นคงวรกูล
ตําแหนงปจจุบัน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ สังกัด สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม
๕.๕ นางสาวระรินทิพย เพ็ชรเจริญ
ตําแหนงปจจุบัน
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน
จังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ สังกัด สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยจังหวัดแมฮองสอน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 โดยการชี้แจง
3.1.1 สรุ ป ผลการเบิ ก จ า ยงบประมาณในภาพรวมของจั ง หวั ด เชี ย งใหม ประจํ า ป
พ.ศ. 2562 (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)
3.1.2 สรุ ป ผลการเบิก จา ยงบประมาณตามแผนปฏิ บัติ ร าชการจั งหวั ด/ภาคเหนื อ/
กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการเรงรัดการใชจายงบประมาณ (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
และกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)
3.1.3 รายงานสถานการณน้ําและการบริหารจัดการน้ํา (โครงการชลประทานจังหวั ด
เชียงใหม)
3.1.4 ความกาวหนา การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู บานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจังหวัดเชียงใหม (เชียงใหม 100%) และโครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี (สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม)
3.1.5 รายงานผลการดํา เนินการกองทุนการออมแห งชาติ (ที่ทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม และสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)
3.1.6 รายงานสถานการณลําไยพื้นที่จังหวัดเชียงใหม (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
และสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม)
3.1.7 การเตื อนภั ย หนอนกระทู ร ะบาดในแปลงข า วโพด (สํ า นั กงานเกษตรจั งหวั ด
เชียงใหม)
3.1.๘ การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม)
3.1.๙ การเลือ กซื้ อยาสมุน ไพรและยาแผนโบราณ (สํ า นัก งานสาธารณสุ ข จั งหวั ด
เชียงใหม)
3.1.๑๐ สถา นการณ แ ละแนวทา งการดํ า เนิ น งา นทา งกฎหมายเรื่ อ งกั ญ ช า
(พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562) (สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5)
3.1.1๑ การจั ด กิ จกรรมเนื่อ งในวั นเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ า สิริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวงประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒ (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
3.1.1๒ สรุปผลการจัดงาน Lanna Expro 2019 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
3.2 โดยเอกสาร

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนสิงหาคม 2562
วันที่
เวลา
งาน
สถานที่
7 สิงหาคม 2562 09.00 น. โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนา วัดกาดฮาว หมูที่ 4
สวนราชการ และผูบริหารองคกรปกครอง
ตําบลสะลวง อําเภอแมริม
สวนทองถิ่น พบปะประชาชน ครั้งที่ 9
จังหวัดเชียงใหม
12 สิงหาคม 2562
การจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
07.00 น. พิธีทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล
หองโถงดานหนาอาคาร
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา
09.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
หองนิทรรศการ 3
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา
10.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เรือนรับรอง
พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลําน้ํา ลําคลอง
รอยืนยันเวลา และสถานที่จัด
จิตอาสาพัฒนาถนนสายหลัก และจิตอาสา กิจกรรม
พัฒนาสวนสาธารณะเพื่อถวายพระราชกุศล
19.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียน
หองนิทรรศการ 3
ถวายพระพรชัยมงคล
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา
22 สิงหาคม 2562 10.00 น. โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนา บานมอนเงาะ ตําบลเมืองกาย
สวนราชการ และผูบริหารองคกรปกครอง
อําเภอแมแตง จังหวัด
สวนทองถิ่น พบปะประชาชน ครั้งที่ 10
เชียงใหม
28 สิงหาคม 2562 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคลแด พระวิหารหลวง
สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร
พระบรมราชชนนีพันปหลวง
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว และ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี
29 สิงหาคม 2562 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ
เชียงใหม ครั้งที่ 8/2562
80 พรรษา ศูนยราชการ
จังหวัดเชียงใหม

ระเบียบวาระที่ 5 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
5.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน สุวรรณอัมพา)
5.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายมนัส ขันใส)
5.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี)
5.4 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

