
ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจงัหวัดเชียงใหมครั้งที่ 7/2562 
วันอังคารที่  30 กรกฎาคม  2562 เวลา 09.00 น. 

ณหองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 
อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม 

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

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

2.1 การมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ  (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม) 
2.2 การมอบใบประกาศเกียรติคุณใหแกหมูบานนํารองตามโครงการ 1 ตําบล 1 หมูบาน                 

รวมสรางสรรคพัฒนาเครือขายประกันสังคมภาคสมัครใจเขมแข็ง (สํานักงานปองกันสังคมจังหวัดเชียงใหม) 
2.3 การมอบเกียรติบัตรการคัดสรรหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น เปนสุข” และกิจกรรม

พัฒนาชุมชนดีเดน ระดับจังหวัด ประจําป 2562 (สํานกังานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม) 
3.  การนําเสนอผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE CP ALL ลานนา (สํานักงานแรงงานจังหวัด

เชียงใหม) 
4. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนกรกฎาคม 2562 (สํานักงานประชาสัมพันธ

จังหวัดเชียงใหม 
5. แนะนําหัวหนาสวนราชการที่มาดํารงตาํแหนงใหม 
    ๕.๑  นายจตุชัย  มณีรัตน 
     ตาํแหนงปจจุบัน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
     ตาํแหนงเดิม  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน 
    ๕.๒  นางวราภรณ  วรพงศธร 
     ตาํแหนงปจจุบัน ขนสงจังหวัดเชียงใหม 
           ตาํแหนงเดิม            ขนสงจังหวัดพิษณุโลก 
    ๕.๓  นายสุทธิชัย   เดชสุวรรณนิธิ 
     ตาํแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๒ 
     ตาํแหนงเดิม  รองผูอํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา- 

กรุงเทพมหานคร 
             ๕.๔  นายวิรชั    ตั้งม่ันคงวรกูล 
      ตาํแหนงปจจุบัน โยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดเชียงใหม 
      ตาํแหนงเดิม   วิศวกรโยธาชาํนาญการพิเศษ  สังกัด สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง 

           จังหวัดเชียงใหม  
         ๕.๕  นางสาวระรินทิพย เพ็ชรเจริญ 
        ตาํแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน                    
      จังหวัดเชียงใหม 
      ตาํแหนงเดิม  นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ  สังกัด สํานักงานพัฒนาสงัคม                  
      และความม่ันคงของมนุษยจังหวัดแมฮองสอน 

 



ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
 คร้ังที ่ 6/2562   เมื่อวันพฤหัสบดีที่  27 มิถุนายน  2562     
 

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 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  
และกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) 

3.1.3  รายงานสถานการณน้ําและการบริหารจัดการน้ํา (โครงการชลประทานจังหวัด
เชียงใหม)  

3.1.4  ความกาวหนาการขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจังหวัดเชียงใหม (เชียงใหม 100%) และโครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี (สํานักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดเชียงใหม)  
3.1.5  รายงานผลการดําเนินการกองทุนการออมแหงชาติ (ที่ทําการปกครองจังหวัด

เชียงใหม และสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม) 
3.1.6 รายงานสถานการณลําไยพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม 

และสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม) 
3.1.7  การเตือนภัยหนอนกระทูระบาดในแปลงขาวโพด (สํานักงานเกษตรจังหวัด

เชียงใหม) 
3.1.๘ การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดเชียงใหม) 
3.1.๙   การเลือกซื้อยาสมุนไพรและยาแผนโบราณ (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

เชียงใหม) 
3.1.๑๐   สถานการณ และแนวทา งการดํ า เ นิ น งานทา งกฎหมาย เรื่ อ ง กัญชา 

(พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562) (สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5) 
3.1.1๑  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวงประจําปพุทธศักราช  ๒๕๖๒  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 
3.1.1๒  สรุปผลการจัดงาน Lanna Expro 2019 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 

 3.2 โดยเอกสาร   
 

  



ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องวาระงานสาํคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนสิงหาคม  2562 
วันที่ เวลา งาน สถานที่ 

7 สิงหาคม 2562 09.00 น. โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนา
สวนราชการ และผูบริหารองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พบปะประชาชน ครั้งท่ี 9  

วัดกาดฮาว หมูที่  4  
ตําบลสะลวง  อําเภอแมริม 
จังหวัดเชียงใหม 

12 สิงหาคม 2562  
 
 
 
07.00 น. 
 
 
 

การจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนน-ี                
พันปหลวง 
พิธีทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล 
 

 
 
 
 
หองโถงดานหนาอาคาร 
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  
7 รอบ พระชนมพรรษา 

 09.00 น. 
 

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
 

หองนิทรรศการ 3 
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  
7 รอบ พระชนมพรรษา 

 10.00 น. 
 

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
 

เรือนรับรอง 
พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน 

 - กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลาํน้ํา ลําคลอง                   
จิตอาสาพัฒนาถนนสายหลัก และจิตอาสา
พัฒนาสวนสาธารณะเพื่อถวายพระราชกุศล 

รอยืนยันเวลา และสถานท่ีจัด
กิจกรรม 

 19.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียน               
ถวายพระพรชัยมงคล 

หองนิทรรศการ 3 
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  
7 รอบ พระชนมพรรษา 

22 สิงหาคม 2562 10.00 น. โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนา
สวนราชการ และผูบริหารองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พบปะประชาชน ครั้งท่ี 10 

บานมอนเงาะ ตาํบลเมอืงกาย  
อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม 

28 สิงหาคม 2562 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคลแด
สมเดจ็พระนางเจาสิรกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปหลวง   
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว  และ
สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชินี 

พระวิหารหลวง                    
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร 

29 สิงหาคม 2562 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม  ครั้งที ่ 8/2562 
 

หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ
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  เอ่ียมสุวรรณ) 
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่น ๆ 
  

 
 
 

 
  


