
ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม คร้ังที่ 4/2563 
วันพุธที่ 29 เมษายน 2563  เวลา 09.00 น. 
******************************************** 

เร่ืองกอนระเบียบวาระการประชุม 
1. การสวดมนตไหวพระ (สาํนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชยีงใหม) 
2. การมอบเกียรติบัตรและรางวัลตาง ๆ 

2.1 การมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ จํานวน 2  ราย ไดแก  
   - นายพีระศักดิ์     ธีรบดี       ตําแหนงนายอําเภอกัลยาณิวัฒนา   
 - นายนรบดี         เรืองอนันต   ตําแหนงนายอําเภอเวียงแหง 

2.2   การมอบเกียรติ บัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป                  
พ.ศ. 2562  จํานวน  4 ราย  ไดแก 

  - พันตํารวจเอก ไพศาล  นันตา  ตําแหนงรองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
 - นางจารุณี   สุทธิสวรรค  ครูเชี่ยวชาญ ระดับ คศ.4 ตําแหนงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 

(บานเอก) 
 - นายสําเรจ็  ไกรพันธ    ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนแมริมวิทยาคม 
 - นายสมพร   เลิศคําฟู   ตําแหนงชางไฟฟา  ระดับ ช 4 โรงเรียนชุมชนวัดชอแล 

3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนเมษายน 2563 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม) 

4.  แนะนําหัวหนาสวนราชการและนายอําเภอที่ไดรับการแตงตั้งใหมาดํารงตําแหนงภายในจังหวัด 
ดังนี้ 

4.1 วาที่รอยตรี ณัฐพงค ฐิตวิกรานต 
 ตําแหนงปจจุบัน หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดสระบุรี 
4.2 นายนรบดี เรืองอนันต 
 ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอเวียงแหง 
 ตําแหนงเดิม หัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง                        

ท่ีทําการปกครองอําเภอแสวงหา  จังหวัดอางทอง 
4.3 นางภัทราวดี   สุทธิธนกูล 
 ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอแมแตง 
 ตําแหนงเดิม นายอําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
4.4 นายภูเบศ พุฒิรัตนาพร 
 ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอสันกําแพง 
 ตําแหนงเดิม นายอําเภอทาวังผา  จังหวัดนาน 
4.5 นายสมศักดิ์ คณาคํา 
 ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอหางดง 
 ตําแหนงเดิม นายอําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย 



 
4.6 นายภควัต ขันธหิรัญ 
 ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอดอยเตา 
 ตําแหนงเดิม นายอําเภออุมผาง  จังหวัดตาก 
4.7 นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล 
 ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอสารภี 
 ตําแหนงเดิม นายอําเภอฆองชัย  จังหวัดกาฬสินธุ 

 

5.  แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ไดรับการแตงตั้ง/โยกยายภายในจังหวัด 
5.1 นายพีระศกัดิ์  ธีรบดี  
 ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอกัลยาณวิัฒนา 
 ตําแหนงเดิม หัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง  

ท่ีทําการปกครองอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 
5.2 นายสราวุฒิ   วรพงษ 
 ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม นายอําเภอสันกําแพง 
5.3 นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร 
 ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอแมริม 
 ตําแหนงเดิม นายอําเภอดอยสะเก็ด 
5.4 นายศิวะ ธมิกานนท 
 ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอสันทราย 
 ตําแหนงเดิม นายอําเภออมกอย 
5.5 วาที่รอยตรี บํารุงเกียรติ วินัยพานิช 
 ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอสันปาตอง 
 ตําแหนงเดิม นายอําเภอดอยเตา 
5.6 นายจิระชาติ ซื่อตระกูล 
 ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอดอยสะเก็ด 
 ตําแหนงเดิม นายอําเภอเวียงแหง 
5.7 วาที่รอยตรี อดิศักด์ิ ดวงจินดา 
 ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภออมกอย 
 ตําแหนงเดิม นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
  ครั้งที่ 3/2563  เม่ือวันจันทรที่ 30 มีนาคม 2563   
 

 
 
 



ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  3.1 โดยการช้ีแจง 
  3.1.1  สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2563  (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม) 
  3.1.2 สรุปการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุมจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหมและกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1)   
  3.1.3 สรุปผลการดําเนินโครงการแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปญหาภัยแลงและอุทกภัยในจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)  
  3.1.4 การดําเนินการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปาและฝุนละออง             
ขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม ป 2563 (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)  
  3.1.5 การบริหารจัดการปญหาภัยแลง ป 2563 (สํานักงานปองกันและบรรเทา   
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)  
  3.1.6 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19 
(COVID - 19) (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม) 
  3.1.7 สถานการณการจําหนายและราคาสินคาอุปโภค – บริโภค (สํานักงาน
พาณิชยจังหวัดเชียงใหม)  

    3.2 โดยเอกสาร   

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องวาระงานสาํคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนพฤษภาคม  2563 
วันที่ เวลา งาน สถานที่ 

4 พฤษภาคม  2563  09.00 น. การประกอบพิธีวันฉัตรมงคล หองโถงดานหนาประตูทาแพ 
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ                
7 รอบ พระชนมพรรษา  

28  พฤษภาคม  2563 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจาํ
จังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 5/2563 
 

ณ หองประชุม 
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) 


