
ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 2/2562
วันพฤหัสบดีท่ี 28 กุมภาพันธ 2562 เวลา 09.00 น.

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม

********************************************
การประชาสัมพันธขาวสารท่ัวไป

การเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานสําคัญของภาครัฐ หวงเดือนกุมภาพันธ 2562
(Infographics) โดย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม

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

๒.๑ การมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรผูชนะการประกวดขาวหอมมะลิจังหวัดเชียงใหม
ปการเพาะปลูก 2561/62 จํานวน ๑๒ รางวัล (สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม)

3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนกุมภาพันธ 2562 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม

4. แนะนําหัวหนาสวนราชการท่ีดํารงตําแหนงใหม
๔.1 นายภูมินพศ บุญบันดาร

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 (เชียงใหม)
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสวนพระราชดําริและกิจการพิเศษ

๔.2 นายสมศักดิ์ แกวสอน
ตําแหนงปจจุบัน สถิติจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม สถิติจังหวัดมหาสารคาม

๔.๓ นายสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ
ตําแหนงปจจุบัน หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม
ตําแหนงเดิม นักการทูต ระดับชํานาญการ (ท่ีปรึกษา)

๔.๔ นายคมเพชร สําลีเติมสิริ
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม)
ตําแหนงเดิม หัวหนาสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดปราจีนบุรี

๔.๕ นายสุพจน คําเหลือง
ตําแหนงปจจุบัน ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ชั้น 1
ตําแหนงเดิม รองผูอํานวยการฝายปฏิบัติการและบํารุงรักษา

การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ)
จังหวัดเชียงใหม

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 1/2562 ในวันพุธท่ี 30 มกราคม 2562
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 โดยการช้ีแจง

3.1.1 การจัดพิธีทําน้ําอภิเษกของจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
๓ .๑ .๒ การ เตรี ยมคว ามพร อมและข อ มู ลสํ า คัญ เ ก่ี ย ว กับการ เลื อกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม และการลงนามบันทึกขอตกลง (สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม)

3.1.๓ สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
พ.ศ. 2562 (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)

3.1.๔ สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/ภาคเหนือ/
กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหมและกลุมงานบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)

3.1.๕ รายงานเศรษฐกิจภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม ประจําไตรมาส 4 ป 2561
(ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ)

3.1.๖ การดําเนินโครงการรอยใจรักษ (อําเภอแมอาย)
3.1.๗ การเตรียมการรองรับสถานการณภัยแลง ป 2561/62 (สํานักงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม และโครงการ
ชลประทานเชียงใหม)

3.1.๘ การดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)

3.1.๙ แผนปฏิบัติการฝนหลวง (ศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ)
3.1.๑๐ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต

ป 2562 (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)
3.1.1๑ ความกาวหนาโครงการเกษตรวิชญา (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด

เชียงใหม)
3.1.1๒ การขับเคลื่อนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนท่ี (สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)
๓.๑.๑๓ ประชาสัมพันธการรับบริจาคโลหิต (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม และ

ภาคบริการโลหิตแหงชาติท่ี 10 จังหวัดเชียงใหม)
๓.๓.๑๔ การเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานสําคัญของภาครัฐ

(Infographics) (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
3.2 โดยเอกสาร

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนมีนาคม 2562
วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี

2 มีนาคม 2562 0๙.00 น. การจัดพิธีถวายราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร “พระบิดา
แหงมาตรฐานการชางไทย” เนื่องใน
วันมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
ประจําป 2562

ณ หอประชุม ศูนยฟนฟู
สมรรถภาพคนงานภาค 3
ตําบลดอนแกว
อําเภอแมริม
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วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ๐๙.๐๐ น. โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

หัวหนาสวนราชการ  และผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พบปะประชาชน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตําบลบานกลาง
หมูท่ี ๒ ตําบลบานกลาง
อําเภอสันปาตอง

28 มีนาคม 2562 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 2/2562

ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม

28 มีนาคม 2562 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระ
เกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9

พระวิหารวัดพระสิงห
วรมหาวิหาร
อําเภอเมืองเชียงใหม

31 มีนาคม 2562 09.00 น. พิธีวันท่ีระลึก
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
พระมหาเจษฎาราชเจา
และวันขาราชการพลเรือน ประจําป
2562

หองราชพฤกษ 1
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบพระชนมพรรษา
อําเภอเมืองเชียงใหม

ระเบียบวาระท่ี 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  เอ่ียมสุวรรณ)

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ
6.1 การจัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร “พระบิดาแหงมาตรฐานการชางไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ประจําป
2562 (สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม)

6.2 ผลความกาวหนาการขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจังหวัดเชียงใหม (เชียงใหม ๑๐๐ %) (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)

6.3 ประชาสัมพันธงานมหกรรมเทศกาลสุดยอดกระเทียมไทยและของดี OTOP
อําเภอเวียงแหง ประจําป 2562 (อําเภอเวียงแหง)


