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ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 3/2563
วันจันทรที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ผานระบบ YouTube Live หรือระบบ CAT Conference
********************************************
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
2. การมอบโล/เกียรติบัตร/รางวัลอื่น ๆ
2.1 พิธีมอบเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพ (ที่ทาํ การปกครองจังหวัดเชียงใหม)
3. ประมวลภาพกิ จ กรรมของจั ง หวั ด เชี ย งใหม ป ระจํ า เดื อ นมี น าคม 2563 (สํ า นั ก งาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ 2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 โดยการชี้แจง
3.1.1 สรุป การเบิก จา ยงบประมาณในภาพรวมของจัง หวั ดเชี ยงใหม ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)
3.1.2 สรุป การเบิกจา ยงบประมาณตามแผนปฏิ บัติราชการจั งหวัด/กลุม จังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหมแ ละกลุมงานบริ หารยุทธศาสตรกลุม จังหวั ด
ภาคเหนือตอนบน 1)
3.1.3 สรุป ผลการดําเนินโครงการแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนในพื้นที่อันเนื่อ งมาจากปญ หาภั ยแลง และอุทกภัยในจังหวัด ประจํา ป งบประมาณ พ.ศ. 2562
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
3.1.4 สารนายกรัฐ มนตรี ถึง ผูนํ า ประเทศเพื่อ นบ า นเรื่ องความร ว มมื อ เกี่ย วกั บ
ประเด็นหมอกควัน (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
3.1.5 การดํา เนิ น การป องกัน และแก ไ ขป ญ หาหมอกควั น ไฟป า และฝุ น ละออง
ขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม ป 2563 (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)
3.1.6 การบริหารจัดการปญหาภัยแลง ป 2563 (สํานักงานปองกัน และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม และโครงการชลประทานเชียงใหม)
3.1.7 สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรั สโคโรน า 2019 หรือโควิ ด - 19
(COVID - 19) (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)
3.1.8 สถานการณราคาสินคา อุป โภค – บริโ ภคในพื้ น ที่ จั งหวั ดเชีย งใหมในหว ง
การแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19 (สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม)
3.1.9 มาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต ป 2563
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)
3.2 โดยเอกสาร

-2ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนเมษายน 2563
วันที่
เวลา
งาน
สถานที่
29 เมษายน 2563 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจํา
ณ หองประชุม
จังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 4/2563
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 6 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
6.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายรัฐพล นราดิศร)
6.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน สุวรรณอัมพา)
6.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรฬุ พรรณเทวี)
6.4 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย)

หมายเหตุ เสื้อ WE LOVE CHIANG MAI สั่งซื้อไดที่สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
โทรศัพท 0 5311 2325 - 6

คู่มือการใช้ งานระบบประชุ มทางไกล (VDO Conferrence)
1.ระบบ You Tube Live
เข้าใช้งานที

https://youtu.be/lQtJv8jBGpQ

หรื อ QR Code

2. ระบบวิดีทศั น์ทางไกลระบบ Cat Conference

ขันตอนการใช้งาน
1. ติดตังโปรแกรม AcuConf 9 จาก Play Store หรื อ App Store
ค้นหาโปรแกรมจากช่องค้นหาคําว่า AcuConf9
หรื อ qrcode ด้านล่างนี
play store สําหรับระบบปฏิบตั ิการ android หรื อมือถือ samsung และอืนๆ

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aculearn.acuconf9
app store สําหรับระบบปฏิบตั ิการ apple os หรื อมือถือไอโฟน

https://apps.apple.com/th/app/acuconf-9/id1151817444?l=th
2.จากนันกดติดตัง

3.กดเปิ ด

5.เลือกอนุ ญาตให้ acuConf9 เข้าถึงพืนทีจัดเก็บข้อมูล

4.เลือกอนุ ญาตให้ acuConf9 เข้าถึงระบบวิดีโอ

6.เลือกอนุ ญาตให้ acuConf9 เข้าถึงระบบเสี ยง

7.เมือเปิ ดโปรแกรมขึนมา จะมีช่องให้ป้อนหลังรู ปกุญแจ

ให้พมิ พ์คาํ ว่า demo-covidcm covidcm จากนันกดปุ่ มค้นหา (Find)

8. ใส่ ชือหน่วยงาน เช่น สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่

เป็ นอันเสร็ จสิ นการติดตังและสามารถใช้งานได้ทนั ที

