
 
 
ที ่ชม ๐๐๑๗.๓/ว 31548                      ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 
                     ถนนโชตนา  ชม ๕๐๓๐๐ 

          19  ตลุาคม  2565 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม 
ครั้งที่ 10/2565 

เรียน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  กรมการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ  
นายอําเภอทุกอําเภอ  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม  
นายกเทศมนตรีเมืองทุกแหง  ผูบริหารสถาบันการศึกษา  และผูบริหารองคกรภาคเอกชน 

สิ่งที่สงมาดวย รางระเบียบวาระการประชุม               จํานวน ๑ ชุด 

  ดวยจังหวัดเชียงใหมกําหนดจัดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม                      
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่  10/2565  ในวันศุกรที่  28 ตุลาคม 2565                   
เวลา ๐๙.3๐ น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม ตําบลชางเผือก 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

   จังหวัดเชียงใหมขอเรียนเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน            
การแตงกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี แขนยาว สวมหนากากอนามัย สําหรับหนวยงานที่จังหวัด
กําหนดใหนําเสนอวาระการประชุมหรือมีความประสงคจะนําเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม ขอความกรุณา
จัดทําขอมูลในรูปแบบของไฟลดิจิทัล (Microsoft Word) และขอมูลการนําเสนอในรูปแบบ Microsoft 
PowerPoint ส งใหสํ านักงานจั งหวัด เชียงใหม  กลุมงานอํานวยการ ทางไปรษณียอิ เล็กทรอนิกส 
cmmeet053@gmail.com ภายในวันอังคารที่  25 ตุลาคม 2565 การนําเสนอขอมูลในที่ประชุม             

ขอความกรุณาสรุปเนื้อหาใหชัดเจน สั้น กะทัดรัด ความยาวไมเกิน 5 นาที ทั้งนี้ ระเบียบวาระการประชุม    
ฉบับสมบูรณ สามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซตจังหวัดเชียงใหม (www.chiangmai.go.th) หัวขอหลักมุมราชการ.              
หัวขอรอง ประชุมหัวหนาสวนราชการ  และประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 10/2565 กอนการประชุม              
1 วันทําการ   

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และขอเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน และเวลาดังกลาว 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

 
 
สํานักงานจังหวัด 
กลุมงานอํานวยการ 
โทรศัพท ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๘ 
โทรสาร  ๐ 5311 2707



รางระเบียบวาระการประชุม 
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหมและการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม   

ครั้งท่ี 10/2565 
ในวนัศุกรที่ 28 ตุลาคม 2565  เวลา ๐๙.3๐ น. 

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 
--------------------------- 

เรื่องระเบียบกอนวาระประชุม 
1.  การสวดมนตไหวพระ   (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม) 
2.  การมอบเกียรติบัตรและรางวัลตาง ๆ  
3. แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนง ณ จังหวัดเชียงใหม 

          3.1  นายนิรัตน  พงษสิทธิถาวร 
       ตําแหนงปจจุบัน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  
       ตําแหนงเดิม  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

4. ประมวลภาพกิจกรรมประจําเดือนตุลาคม 2565  (สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)  

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 
 2.1 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายนิรัตน  พงษสิทธิถาวร) 
 2.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวรญาณ  บุญณราช) 
 2.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศักดิ์ชัย  คุณานุวัฒนชัยเดช)  
 2.4 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวรวิทย  ชัยสวสัดิ์) 
 2.5 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายวีระพันธ  ดีออน) 
  

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
  ครั้งท่ี 9/2565  เมื่อวันที่  29  กันยายน  2565 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา 
 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องเพื่อทราบ 
5.1 ดานเศรษฐกิจและการบริหารจัดการ 

5.1.1 สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566  (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม) 

5.1.2 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 และการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 

5.1.3 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม) 
  5.2 ดานกิจการพิเศษ 
   5.2.1  แผนปฏิบัติราชการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ระยะ 5 ป                  
(พ.ศ.2566 - 2570) ในสวนของจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม)    
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  5.3 ดานความม่ันคง 
   5.3.๑ สถานการณโรคสําคัญจังหวัดเชียงใหม เดือนตุลาคม 2565 .(สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)  
   5.3.2 สถานการณภัยพิบัติและการใหความชวยเหลือ เดือนตุลาคม 2565 
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม) 
  5.4 ดานสังคม 
       5.4.1 การขับเคลื่อนนโยบายการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม 
(ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม) 
  5.5 การขับเคลื่อนนโยบายสําคัญ 
       5.5.1 กิจกรรม “ผูวาฯ พบปะประชาชน 1 สัปดาห 1 อําเภอ” (สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม) 
  5.5.2 โครงการถนนสวย เมืองสะอาด ดอกไมงาม (สํานักงานทางหลวงที่ 1)             
 5.6 นําเสนอโดยเอกสาร 
   5.6.1 ประมวลผลการดําเนินงานขับเคลื่อนงานผาไทย ผาพื้นถิ่น ผาลายอัตลักษณ
ประจําจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม) 
   5.6.2 ขาวประชาสัมพันธสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงใหม) 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนพฤศจิกายน  2565    

วันที่ เวลา งาน สถานที ่
4 พฤศจิกายน 
2565 

14.00 น. พิธีทอดผาปาสมทบทุนโครงการทุนเลาเรียนหลวง 
สําหรับพระสงฆไทย 

ณ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร 

16 พฤศจิกายน 
2565 

 พิธีแสดงพระธรรมเทศนา “อุภินนมัตถจรกถา”              
เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนาง เจ าสิ ริ กิ ติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

ณ วัดเจดียหลวงวรวิหาร 

29 พฤศจิกายน 
2565 

08.00 น. การประชุมนายอําเภอ หัวหนาสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา ศูนยราชการ
จังหวัดเชียงใหม 

 09.30 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม 
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที ่
11/2565 

หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา ศูนยราชการ
จังหวัดเชียงใหม 

 13.00 น.  การประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม 

หองประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร
อํานวยการ ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม และผาน
ระบบ Webex 


