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ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม คร้ังที่ 1/2563 
วันพฤหัสบดีที่  30 มกราคม  2563  เวลา 08.30 น. 

ณ  หองประชุมเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 
อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม 

******************************************** 
 เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม 

1. การสวดมนตไหวพระ (สาํนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม) 
2. การมอบโล/เกียรติบัตร/รางวัลอ่ืน ๆ  

2.1 การมอบหนากากอนามัยกันฝุน PM 2.5 ของมูลนิธิราชประชานุเคราะหในพระบรม-

ราชูปถัมภใหแกอําเภอ จํานวน 20,000 ชิ้น  
2.2 การมอบประกาศเกียรติคุณแกอําเภอท่ีไมเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม      

พ.ศ. 2563 จํานวน  4 อําเภอ  (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม) 
2.3 รับมอบเงินโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑทางการแพทยใหกับโรงพยาบาลนครพิงค 

(การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 2)  
2.4  การมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรแกผูชนะการประกวดขาวหอมมะลิของจังหวัด

เชียงใหม  ปการเพาะปลูก 2562/63 (สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม) 
2.5  การมอบประกาศเกียรติคุณขาราชการท่ีทํางานดี ตามโครงการเสริมสรางธรรมาภิบาล 

ปองกันและลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2562  จํานวน 1 ราย  (สํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม) 

3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนมกราคม  2563 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 

4. แนะนําหัวหนาสวนราชการท่ีมาดํารงตําแหนงใหม 
    4.1   นายวีระพันธ ดีออน 
      ตาํแหนงปจจุบัน ปลัดจังหวัดเชียงใหม 
      ตาํแหนงเดิม  นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
 4.2  นายบรรเทา  จันทรพุม 
      ตาํแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสาํนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1  

(จังหวัดเชยีงใหม) 
      ตาํแหนงเดิม  ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา (จังหวัดสงขลา) 

 4.3  นายไกรสิน  อุนใจจินต 
        ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสาํนักศิลปากรท่ี 7 เชียงใหม 
        ตําแหนงเดิม  ผูอํานวยการสํานักศิลปากรท่ี ๙ อุบลราชธานี 

     4.4  นางอารีย   ฉวีวรรณมาศ 
      ตาํแหนงปจจุบัน นายดานศลุกากรเชียงดาว 
      ตาํแหนงเดิม   ผูเชี่ยวชาญดานความรวมมือทางศุลกากรระหวางประเทศ  

กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
4.5   พันตํารวจตรี มังกร แสนมา 
        ตําแหนงปจจุบัน สารวัตรสถานีตาํรวจทองเท่ียว 1 กองกํากับการ 2 
        ตําแหนงเดิม   สารวัตร (สอบสวน) สถานีตํารวจภูธรเชียงแสน 
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4.6  นายจเรเมธ  จันทรจร 
        ตาํแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 3 
              ตําแหนงเดิม วิศวกรโยธาชาํนาญการพิเศษ สํานักกอสรางทางท่ี 1 
  4.7  นางเขมวรรณ ดวงจันทร 
        ตาํแหนงปจจุบัน เกษตรจังหวัดเชียงใหม 
             ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ   
      สํานักงานสงเสรมิและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม  

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
    

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
  ครั้งที่ 12/2563  เมื่อวันพุธที่ 25  ธันวาคม  2562 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  3.1 โดยการช้ีแจง 
  3.1.1 สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป             
พ.ศ. 2563  (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม) 
  3.1.2 แผนปฏิบัติราชการจังหวัดและกลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหมและกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)  
  3.1.3 การปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ป 2563 
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม) 
  3.1.4 การเตรียมการและการปองกันปญหาภัยแลง ป 2563 
           - สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 
           - โครงการชลประทานเชียงใหม  
  3.1.5 การบริหารจัดการขยะจังหวัดเชียงใหม 
            - สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 
 3.2 โดยเอกสาร   
       3.2.1 รายงานผลการเรงรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจาหนาท่ีของรัฐทุจริต 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน  - 30 กันยายน 2562)  (หนวยตรวจสอบ
ภายในจังหวัดเชียงใหม) 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องวาระงานสาํคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนกุมภาพันธ 2563 

วันที่ เวลา งาน สถานที่ 
7 – 9 กุมภาพันธ 
2563 

 งานมหกรรมไมดอกไมประดับ จังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี 44  ประจําป 2563 

สวนสาธารณะหนองบวกหาด 

20 กุมภาพันธ 2563 09.00 น. โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
หัวหนาสวนราชการ ผูบรหิารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พบปะประชาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สนามหนาโบสถคริสต                  
บานแมยางหา ตาํบลบอแกว 
อําเภอสะเมิง 
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วันที่ เวลา งาน สถานที่ 

27  กุมภาพันธ 2563 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดเชียงใหม ครั้งที่  2/2563 
 

ณ หองประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 

28 กุมภาพันธ  2563 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพร- 
ชัยมงคลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนี- 
พันปหลวง  พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว  
และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี 

วัดสวนดอก พระอารามหลวง 

ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องอื่น ๆ     
  5.1  การเตรียมความพรอมการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถ่ิน (สํานักงาน 
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม) 
 5.2 รายงานการจัดโครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ ผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบปะประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ประจําเดือนมกราคม  
2563  (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม) 
 5.3 ประชาสัมพันธการจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับ จังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 44  
ประจําป 2563  (สํานักงานสงเสรมิการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม) 
 5.4 ประชาสัมพันธการประมูลทะเบียนรถเลขสวย ครั้งที่ 25 (สํานักงานขนสงจังหวัด
เชียงใหม) 
 5.5 ประชาสัมพันธการจัดงานสตรอวเบอรรี่และของดีอําเภอสะเมิง ครั้งที่ ๑๙ ประจําป 
๒๕๖๓  (อําเภอสะเมิง) 
 5.6 ประชาสัมพันธการจัดงาน “มหกรรมผาตีนจกและผลิตภัณฑชนเผาอําเภอแมแจม 
ครั้งท่ี  ๒๗ ประจําป ๒๕๖๓  (อําเภอแมแจม) 
 5.7 ประชาสัมพันธการแขงขัน Ultra Trail Thailand Doi Inthanon Chiang Mai 
2020  (สํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม)     

ระเบียบวาระที่ 6 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 
 6.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายรัฐพล  นราดิศร) 
 6.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายคมสัน  สุวรรณอัมพา) 
 6.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายวิรฬุ  พรรณเทวี)  
       6.4  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม   (นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย)   
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