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ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 4/2562
วันจันทรท่ี 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

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

การเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานสําคัญของภาครัฐ หวงเดือนเมษายน 2562
(Infographics) โดย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม

1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
2. การมอบโล/เกียรติบัตร/รางวัลอ่ืน ๆ
3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนเมษายน 2562 (สํานักงาน

ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
4. แนะนําหัวหนาสวนราชการท่ีดํารงตําแหนงใหม

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี

3/2562 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 28 มีนาคม 2562
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)

3.1.3 การดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควัน ไฟปา และฝุนละออง จังหวัดเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)

3.1.4 สรุปผลการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต
ป 2562 (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)

3.1.5 การจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในสวนภูมิภาค (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
3.1.6 ผลการดําเนินงานของศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม (ศูนยดํารงธรรม

จังหวัดเชียงใหม)
3.2 โดยเอกสาร

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนพฤษภาคม 2562
วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี

2 พฤษภาคม 2562 09.00 น. พิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในพระราชพิธี-
บรมราชาภิเษก

ณ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร

4 พฤษภาคม ...
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วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี
4 พฤษภาคม 2562 07.00 น. พิธีทําบุญตักบาตร และเจริญชัยมงคลคาถา

ย่ําฆอง กลอง ระฆัง เนื่องในพระราชพิธี-
บรมราชาภิเษก

ณ วัดเจ็ดยอด
พระอารามหลวง

6 พฤษภาคม 2562 16.30 น. พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธี-
บรมราชาภิเษก

ณ ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม

7 พฤษภาคม 2562 17.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคล
เฉลิมพระเกียรติฯ (รอการยืนยัน)

ณ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร

28 พฤษภาคม 2562 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรตแิละ
ถวายพระพรชัยมงคลแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลท่ี 9

ณ พระวิหารหลวง
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร

30 พฤษภาคม 2562 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี 5/2562

ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

ระเบียบวาระท่ี 5 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
5.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน  สุวรรณอัมพา)
5.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายมนัส ขันใส)
5.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย)
5.4 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ  พรรณเทว)ี
5.5 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศุภชัย  เอ่ียมสุวรรณ)

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ




