-25.8
5.9

นายภูมิใจ
ตําแหนงปจจุบัน
ตําแหนงเดิม
นายนภสินธุ
ตําแหนงปจจุบัน
ตําแหนงเดิม

5.10
4.11

นายสุดชาย
ตําแหนงปจจุบัน
ตําแหนงเดิม
นายปณต
ตําแหนงปจจุบัน
ตําแหนงเดิม

รักธรรม
สหกรณจังหวัดเชียงใหม
สหกรณจังหวัดแพร
นาชัยพลอย
ผู อํ า นวยการศู น ย ฝ ก และอบรมเด็ ก และเยาวชนเขต 7
จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
พิษณุโลก
พรหมมลมาศ
ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 1
ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแฝก – แมงัด
เกียรติกอง
หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม
นักการทูต ระดับชํานาญการ (ที่ปรึกษา)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 โดยการชี้แจง
3.1.1 สรุ ป การเบิ กจ ายงบประมาณในภาพรวมของจั งหวั ด เชี ย งใหม ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)
3 .1 .2 ส รุ ป การเบิ กจ า ยงบ ป ระม าณ ตาม แผ น ป ฏิ บั ติ ราช การจั ง ห วั ด /
กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สํานั กงานจังหวัดเชียงใหมและกลุมงานบริห ารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)
3.1.3 รายงานสถานการณภัยหนาวและการใหความชวยเหลือพื้นที่ประสบภัยหนาว
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)
3.1.4 การปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ป 2563
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)
3.1.5 มาตรการป อ งกั น และลดอุ บั ติ เหตุ ท างถนนช ว งเทศกาลป ใหม ป 2563
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)
3.2 โดยเอกสาร

-3ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนมกราคม 2563
วันที่
เวลา
งาน
สถานที่
6 มกราคม 2563
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี เฝารับ – สงเสด็จ
ณ ทาอากาศยานทหาร
นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรง
กองบิน 41
ทอดพระเนตรการทอผาพื้นเมืองและ
ผลิตภัณฑทองถิ่นภาคเหนือ ณ สถาบัน
ผาทอมือหริภุญชัย และหอประชุม
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย
จังหวัดลําพูน
11 – 25 มกราคม
2563

๑7 มกราคม 2563

๑๘ มกราคม 2563

23 มกราคม 2563

27 – 29 มกราคม
2563

สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณ เฝารับ – สงเสด็จ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี- ณ ทาอากาศยานทหาร
สวางวัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จเยี่ยม กองบิน 41
หนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัด
เชียงใหม ในวันที่ 22 มกราคม 2563
โดยจะประทับแรม ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
09.00 น. การประกอบพิธีวันพอขุนรามคําแหง
มหาราช ประจําป 2563

หองราชพฤกษ 1
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา
09.00 น. การประกอบพิธีวันยุทธหัตถีของ
พระสถูปเจดียสมเด็จสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจําป
พระนเรศวรมหาราชานุสรณ
2563
ตําบลเมืองงาย
อําเภอเชียงดาว
09.00 น. การออกหนวยบริการโครงการผูวาราชการ สนามเทศบาลตําบล
จังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ
ทุงขาวพวง ตําบลทุงขาวพวง
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอเชียงดาว
พบปะประชาชน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ- เฝารับ – สงเสด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ทาอากาศยานทหาร
จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ กองบิน 41
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดลําพูน

-4วันที่
28 มกราคม 2563

เวลา
งาน
สถานที่
วัดสวนดอก พระอารามหลวง
16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินี

30 มกราคม 2563

09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 1/2563

ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 แนวทางการสรางความเขมแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชน
คุณธรรมนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)
5.2 ตั ว ชี้ วั ด มาตรการลด และคั ด แยกขยะมู ล ฝอยหน ว ยงานภาครั ฐ (สํ า นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)
5.3 พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร า ง พ.ศ. 2562 (สํ า นั ก งานส ง เสริ ม
การปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม)
5.4 การจั ด งานฤดู ห นาวและงาน OTOP ของดี เ มื อ งเชี ย งใหม ประจํ า ป 2563
(ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)
ระเบียบวาระที่ 6 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
6.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายรัฐพล นราดิศร)
6.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน สุวรรณอัมพา)
6.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี)
6.4 ผูว าราชการจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย)

