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ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 6/2563
วันจันทรที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
และการประชุมผานทาง YouTube Live หรือระบบ CAT Conference
********************************************
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
2. พิ ธี รั บ พระราชทานเมล็ ดพั น ธุ ผั ก ตามแนวพระราชดํ า ริ ข องสมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ า
กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สูแผนปฏิบัติการ90วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสราง
ความมั่นคงทางอาหาร ภายใต 1 ครัวเรือน 1 แปลงผัก 1 เสวียน ใหแกอําเภอ 25 อําเภอ (สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม)
3. การมอบเงินสงเคราะหผูประสบภัยใหแกทายาท กรณีนายนิพนธ จาระธรรม ผูใหญบ านหมูที่ 5
ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่ดับไฟปา (ที่ทําการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม)
4. การมอบเกียรติบัตร/รางวัลตาง ๆ
4.1 การมอบโลรางวัลสตรีทํางานดีเดนจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
จํานวน 11 รางวัล (สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม)
4.2 การมอบรางวั ล เชิดชู เกี ย รติ อปพร.ดีเ ดน ประจํ า ป พ.ศ. 2563 จํ า นวน 2 รางวั ล
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
5. ประมวลภาพกิ จ กรรมของจั ง หวั ด เชี ย งใหม ป ระจํ า เดื อ นมิ ถุ น ายน 2563 (สํ า นั ก งาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 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 ละกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุม จังหวั ด
ภาคเหนือตอนบน 1)
3.1.3 สรุปผลการดํา เนินโครงการแกไ ขและบรรเทาป ญ หาความเดือ ดรอนของ
ประชาชนในพื้นที่อันเนื่อ งมาจากปญ หาภั ยแลง และอุทกภัยในจัง หวัด ประจํา ป งบประมาณ พ.ศ. 2562
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
3.1.4 การเสนอโครงการภายใตกรอบนโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
3.1.5 สถานการณ...

-23.1.5 สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และ
สถานการณโรคตามฤดูกาล (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)
3.1.6 มาตรการปองกันวิกฤตการณจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
จังหวัดเชียงใหม (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)
3.1.7 มาตรการป อ งกั น และช ว ยเหลื อ ผู ป ระสบอุ ท กภั ย /วาตภั ย พื้ น ที่ จั ง หวั ด
เชียงใหม (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)
3.1.8 แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2535 (สํานักงานศิลปากรที่ 7 เชียงใหม)
3.2 โดยเอกสาร
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนกรกฎาคม 2563
วันที่
เวลา
งาน
สถานที่
11 กรกฎาคม 2563 09.00 น. การประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ ณ หองลีลาวดี ศูนยประชุม
มหาราช ประจําป 2563
และแสดงสินคานานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2563
การลงนามถวายพระพรชัยมงคล
อยูระหวางการประสานงาน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา กับกระทรวงมหาดไทย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
30 กรกฎาคม 2563 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจํา
ณ หองประชุม
จังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 7/2563
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ เปนการสวนพระองคในพื้นจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดลําพูน
5.2 โครงการผูวา ราชการจังหวัดเชียงใหม หัว หนา สวนราชการ และผูบ ริ หารองค กร
ปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)
ระเบียบวาระที่ 6 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
6.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายรัฐพล นราดิศร)
6.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน สุวรรณอัมพา)
6.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรฬุ พรรณเทวี)
6.4 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย)

1

คูมือการใชงานระบบประชุมทางไกล (VDO Conferrence) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
เจาหนาที่ดูแลระบบ นายสมศักดิ์ ดิเรกโภค ตําแหนงนายชางไฟฟาสื่อสารชํานาญงาน โทร. 08-8259-8188
1.ระบบ You Tube Live
เขาใชงานที่ https://youtu.be/Mm7B-QTzPtI
หรือ QR Code

2

2. ระบบวิดีทัศนทางไกลระบบ Cat Conference ผานทางมือถือ
ขั้นตอนการใชงาน
1. ติดตั้งโปรแกรม AcuConf 9 จาก Play Store หรือ App Store
คนหาโปรแกรมจากชองคนหาคําวา AcuConf9
หรือ qrcode ดานลางนี้
play store สําหรับระบบปฏิบัติการ android หรือมือถือ samsung และอื่นๆ

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aculearn.acuconf9
app store สําหรับระบบปฏิบัติการ apple os หรือมือถือไอโฟน

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

3

3.กดเปด

5.เลือกอนุญาตให acuConf9 เขาถึงพื้นที่จัดเก็บขอมูล

4.เลือกอนุญาตให acuConf9 เขาถึงระบบวิดีโอ

6.เลือกอนุญาตให acuConf9 เขาถึ งระบบเสียง

4

จากนั้นจะใหใส server address ใหใส am1-web.catconference.com

am1-web.catconference.com

7.จากนั้น จะมีชองใหปอนหลังรูปกุญแจใหพิมพคําวา demo-covidcm covidcm จากนั้นกดปุมคนหา (Find)

5

8. ใสชื่อหนวยงาน เชน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม เปนอันเสร็จสิ้นการติดตั้งและสามารถใช งานไดทันที

3. ระบบวิดีทัศนทางไกลระบบ Cat Conference ผานทางเครื่องคอมพิวเตอร
ขั้นตอนการใชงาน
1. เขาใชงานเว็บไซต www.catconference.com เลือก เขาสูหัองประชุม V.9

เลือก

6

2.ตรงชองหลังรูปกุญแจใหใส demo-covidcm covidcm จากนั้นกดปุม find

2. ใส่ demo-covidcm covidcm

3.จากนั้นจะปรากฏชองขอความให ดาวนโหลดโปรแกรมติดตั้ง ใหคลิ๊กตรง download link จากนั้นคลิ๊กชื่อ
ไฟลตรงดานลางเพื่อทําการติดตั้ง

1 คลิก
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4. เมื่อดาวนโหลดเสร็จสิ้น จะไดไฟล conference_setup.zip เปดไฟลดังกลาว และใหดับเบิลคลิ๊กไฟล
conference_setup.exe เพื่อติดตั้ง

คลิก

5. จะปรากฏหนาจอดังรูปใหคลิ๊ก I agree

คลิก

I Agree
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6. เมื่อติดตั้งเสร็จสิ้นจะขึ้นหนาจอวา installation complete กดปุม close

1 ติดตัง

ระบบ
completed

2 ให้คลิก
Close

7.เมื่อทําการติดตั้งตาม 9 ขั้นตอนเสร็จแลว ใหกลับไปที่หนาขั้นตอนที่ 3 แลวเลือก Start ดังรูป

คลิก
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8.จะปรากฏ message box ใหคลิ๊กเลือก open url:conference protocol เพื่อเขาสูโปแกรม

คลิก

9. เมื่อเขาสูระบบไดจะปรากฏดังภาพ สามารถใชงานได

