
ระเบียบวาระการประชุม 
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม 

ครั้งที่  ๖/๒๕๖๒ 
 

 
 

วันพฤหัสบดีที่  27  มิถุนายน  2562  เวลา 09.00 น. 
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหม 

 สํานักงานจังหวดัเชียงใหม 
 กลุมงานอํานวยการ 
โทรศพัท 0 5311 2708 
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ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  ครั้งท่ี 6/2562 
วันพฤหัสบดีที่  27  มิถุนายน  2562 เวลา 09.00 น. 

ณ  หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 
อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม 

******************************************** 
การประชาสัมพันธขาวสารทั่วไป 
     การเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานสําคัญของภาครัฐ หวงเดือนมิถุนายน 2562  
(Infographics) โดย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม   
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม 

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

3.1 การมอบเกียรติบัตรยกยองเชิดชูเกียรติผูกระทําความดี แก นายสมชาย นายโท 
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)  

3.2 การมอบเกียรติบัตรครัวเรือนตนแบบวิถีพอเพียงดีเดนระดับจังหวัด จํานวน 13 รางวัล 
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม) 

4. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนมิถุนายน 2562 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 

5. แนะนําหัวหนาสวนราชการทีม่าดํารงตําแหนงใหม 
    5.๑  นายวิรัตน  ปราบทุกข 
  ตําแหนงปจจุบัน  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 
  ตําแหนงเดิม  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  
     ดานการพัฒนา  

5.๒    นางประนอม    ปยะสุธุกิจ  
  ตําแหนงปจจุบัน  ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1 (เชียงใหม) 
  ตําแหนงเดิม  ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 7 (สระบุรี) 
    5.3    นายอาทร  พิมชะนก 
  ตําแหนงปจจุบัน  พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
  ตําแหนงเดิม  พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี 

5.4 นายโชติ   ทองเอียด 
  ตําแหนงปจจุบัน  ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม 
  ตําแหนงเดิม  ผูชวยผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัด 
     พัทลุง 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
                       ครั้งที ่ 5/2562   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562     
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ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
      3.1 โดยการชี้แจง 
  3.1.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป 
พ.ศ. 2562  (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม) 
  3.1.2 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/ภาคเหนือ/
กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการเรงรัดการใชจายงบประมาณ (สํานักงานจังหวัด
เชียงใหมและกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) 
  3.1.3 รายงานสถานการณและการเตรียมการปองกันอุทกภัยจังหวัดเชียงใหม 
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม) 
  3.1.4 การฝกซอมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก พ.ศ. 2562                
ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม) 
  3.1.5 ความกาวหนาการขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม (เชียงใหม 100%) (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)  
  3.1.6 รายงานสถานการณโรคไขเลือดออกและโรคไขหวัดใหญพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม) 
  3.1.7 การเฝาระวังโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม) 
  3.1.8 การแกไขปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา (กระเทียม) (สํานักงานพาณิชยจังหวัด
เชียงใหม) 
  3.1.9 การจัดทําแผนงานปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา (สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม) 
  3.1.10 การจัดงาน Lanna Expo 2019 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 

  3.1.11 ซักซอมแนวทางการดําเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 
  3.1.12  กิจกรรมจิตอาสา  (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม) 
   

 3.2 โดยเอกสาร   
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนกรกฎาคม  2562 
วันที่ เวลา งาน สถานที ่

4 กรกฎาคม  2562 09.00 น. โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน   
ครั้งที่ 7 

ณ วัดสันดอนมูล  
ตําบลทากวาง อําเภอสารภี 

11  กรกฎาคม  2562 08.00 น. วันสมเด็จพระนารายณมหาราช ประจําป 
2562 

ณ หองราชพฤกษ 1               
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  
7 รอบ พระชนมพรรษา 
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วันที่ เวลา งาน สถานที ่
12-17  กรกฎาคม  
2562 

 

 
 
 

กิจกรรมสัปดาหสงเสริมการเผยแพร
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล 
วันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา 
ประจําป 2562 
 

รอมติท่ีประชุม 
 
 

25 กรกฎาคม  2562 09.00 น. โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน 
ครั้งที่ 8 

โรงเรียนสองแคววิทยาคม  
หมูที่ 4 บานดอยหลอ ตําบล 
ดอยหลอ อําเภอดอยหลอ 

28 กรกฎาคม  2562  
 
 
07.30 น. 
 
 
 

การจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ- 
พระเจาอยูหัว ประจําปพุทธศักราช 2562 
พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆและสามเณร 
จํานวน 68 รูป 
 

 
 
 
ณ หองโถงดานหนาอาคาร
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  
7 รอบ พระชนมพรรษา 

 18.50 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียน
ถวายพระพรชัยมงคล  

ณ หองนิทรรศการ 1 
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  
7 รอบ พระชนมพรรษา 

28 กรกฎาคม  2562 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพร- 
ชัยมงคลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี- 
พันปหลวง   
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว  
และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี 

พระวิหารหลวง                    
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร 

30 กรกฎาคม  2562 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดเชียงใหม  ครั้งที ่7/2562 
 

ณ หองประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา 
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 
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ระเบียบวาระที ่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  เอี่ยมสุวรรณ) 
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่น ๆ 
 6.1 โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน  (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)  
 6.2 มาตรการจํากัดการใช 3 สาร พาราควอต ไกลไฟเซต คลอรไพริฟอส  (สํานักงาน
เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม) 
 6.3  ประชาสัมพันธโครงการและกิจกรรมปลูกตนไมและปลูกปาเฉลิมพระเกียรต ิ             
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  “รวมใจไทย ปลูกตนไม เพื่อแผนดิน”  (สํานักจัดการ
ทรัพยากรปาไมท่ี 1 (เชียงใหม)   
  6.4 ประชาสัมพันธการจัดงาน “ รักคุณเทาฟา เชียงใหม” (บริษัท การบินไทย  
สํานักงานขายเชียงใหม) 
 6.5  กิจกรรม TEDx Chiang Mai  (เชียงใหมสรางสรรค) 
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