
ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒

วันพุธท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม
********************************************

การประชาสัมพันธขาวสารท่ัวไป
๑. การเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานสําคัญของภาครัฐ หวงเดือนมกราคม ๒๕๖๒

(Infographics) โดย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

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

2.1 การมอบโลรางวัลโครงการคัดเลือกหมูบานดีเดน (บานสวย เมืองสุข) ประจําป ๒๕๖๑
(ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)

๒.๒ การมอบใบประกาศนียบัตรใหกับอําเภอท่ีมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
ปใหม พ.ศ. ๒๕๖๒ (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)

๓. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๒ (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)

๔. แนะนําหัวหนาสวนราชการท่ีมาดํารงตําแหนงใหม
๔.๑ นายสมชาย มรกตศรีวรรณ

ตําแหนงปจจุบัน จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม จัดหางานจังหวัดระยอง

๔.2 วาท่ีรอยตรี  ประเทือง ฉัตรอินตา
ตําแหนงปจจุบัน ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเพชรบูรณ

๔.3 นายเอกนรินทร จินทะวงค
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี ๒
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการแขวงทางหลวงลําปางท่ี ๑

๔.๔ นางพจนีย แสนลา
ตําแหนงปจจุบัน หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
ตําแหนงเดิม หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณลําปาง

๔.๕ นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ
๔.6 นางสาวทหัยชนนี บุญเจริญ

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนภาคใต

Page 1



-๒-

๔.๗ นายสํารวม ธรกิจ
ตําแหนงปจจุบัน หัวหนาสํานักงานเชียงใหม ฝายปฏิบัติการ

ภาคเหนือ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ตําแหนงเดิม หัวหนาสํานักงานนครสวรรคการไฟฟาฝายผลิต

จังหวัดนครสวรรค
๔.๘ นางเสาวคนธ ชูศรี

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการภาคเหนือตอนบน ธนาคารอาคาร
สงเคราะห

ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม

ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

3.1 โดยการช้ีแจง
3.1.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป

พ.ศ. 2562 (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)
3.1.2 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/ภาคเหนือ/

กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหมและกลุมงานบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)

๓.๑.๓ การบริหารงบประมาณ (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
๓.๑.๔ ขอสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑

(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
๓.๑.๕ ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเม่ือวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัด

ลําปาง (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
3.1.๖ การดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)
๓.๑.๗ การแกไขปญหาฝุนละออง (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม)
3.1.๘ การบริหารจัดการขยะจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม และ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม)
3.1.๙ การจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 43 ประจําป

2562 (ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)
๓.๑.๑๐ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามกฎหมายใหม และการเตรียม

ความพรอมในการจัดการเลือกตั้งของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม (สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม)

๓.๑.๑๑ ผลความกาวหนาการขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม (เชียงใหม ๑๐๐ %) (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)
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3.2 โดยเอกสาร
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนกุมภาพันธ 2562

วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี
๑ – ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ งานมหกรรมไมดอกไมประดับจังหวัด

เชียงใหม  ครั้งท่ี ๔๓
สวนสาธารณะหนอง
บวกหาด

๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ๑๙.๐๐ น. กิจกรรมเจริญพระพุทธมนตและ
จิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด
สมเด็จพระเจาอยูหวัมหาวชริาลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙
และพิธีเวียนเทียนเนื่องในวัน
มาฆบูชา

-วัดเจ็ดยอด
พระอารามหลวง

-วัดศรีโสดา
พระอารามหลวง

-วัดพระธาตุดอยสุเทพ
ราชวรวิหาร

-วัดพระสิงห
วรมหาวิหาร

-วัดสวนดอก
พระอารามหลวง

-วัดเจดียหลวงวรวิหาร
-วัดศูนยกลาง
จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา
ระดับอําเภอ

๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ๐๙.๐๐ น. การประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒

ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐
พรรษา ศูนยราชการ
จังหวัดเชียงใหม

๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ๑๖.๐๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติ
และถวายพระพรชัยมงคลแด
สมเด็จพระเจาอยูหวัมหาวชริาลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙

พระวิหารวัดพระสิงห
วรมหาวิหาร

ระเบียบวาระท่ี ๕ แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
๕.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน สุวรรณอัมพา)
๕.๒ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายมนัส ขันใส)
๕.๓ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ  ศิริมาตย)
๕.๔ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี)
๕.๕ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศุภชัย  เอ่ียมสุวรรณ)

Page 3



-๔-

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ
๖.๑ การดําเนินงานโครงการ “การฟนฟูระบบนิเวศชุมชนปาเสื่อมโทรมจากการทําเกษตร

เชิงเดี่ยวและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน” (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา)
๖.๒ การบันทึกบัญชีรับจายในครัวเรือนและบัญชีตนทุนประกอบอาชีพโดยใช mobile

application "Smart me" ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ (สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม)
๖.๓ การจัดงานทองเท่ียวสวนพันป และชมของดีผลิตภัณฑ ๓ ชนเผา ครั้งท่ี ๑๐ ประจําป

๒๕๖๒ (อําเภอกัลยาณิวัฒนา)
๖.๔ การจัดงานมหกรรมผาตีนจกและผลิตภัณฑชนเผา อําเภอแมแจม ครั้งท่ี ๒๖

ประจําป ๒๕๖๒ (อําเภอแมแจม)
๖.๕ การจัดงานสตรอวเบอรรี่และของดีอําเภอสะเมิง ครั้งท่ี 18 ประจําป 2562

(อําเภอสะเมิง)
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