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(ราง) 
ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม คร้ังที่  2/2563 

วันพฤหัสบดีที่  27  กุมภาพันธ  2563  เวลา 09.00 น. 
ณ  หองประชุมเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 

อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม 
******************************************** 

เร่ืองกอนระเบียบวาระการประชุม 
1. การสวดมนตไหวพระ (สาํนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชยีงใหม) 
2. การมอบโล/เกียรติบัตร/รางวัลอ่ืน ๆ  
3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนกุมภาพันธ 2563 (สํานักงาน

ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม) 
4. แนะนําหัวหนาสวนราชการที่มาดํารงตาํแหนงใหม     

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
  ครั้งที่ 1/2563  เม่ือวันพฤหัสบดีที่  30 มกราคม   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 การปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ป 2563 
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม) 
  3.1.4 การรณรงคแกไขปญหาฝุนควันและผลกระทบจากไฟปาในเขตเมือง 
(สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม)  
   3.1.5 การประกาศใหการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต เปนวาระของจังหวัด
เชียงใหม  ป พ.ศ. 2563  (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม) 
   3.1.6 โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมดวยกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)  (ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม) 
   3.1.7  การบริหารจัดการในฤดูแลง (โครงการชลประทานเชียงใหม) 
   3.1.8  สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด – 19 (สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดเชียงใหม) 

    3.2 โดยเอกสาร   
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ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องวาระงานสาํคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนกุมภาพันธ  2563 
วันที่ เวลา งาน สถานที่ 

3 มีนาคม  2563 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ-
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จฯ มาทรงเปดการประชุมกาแล็กซี่ 
ฟอรั่ม เอเชียตะวันออกเฉียงใต 2020 
ประเทศไทย   

อุทยานดาราศาสตรสิรินธร 
อําเภอแมริม 

11 – 12 มีนาคม  

2563 

 สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา 

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพชัร 

มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองคและ

ติดตามการดาํเนินงานในโครงการราชทัณฑ 

ปนสุข ทําความ ดี เพื่อชาต ิศาสน กษัตริย  

และเสด็จไปตรวจเย่ียมกลุมผูติดเชื้อเอชไอวี 

และทอดพระเนตรการดาํเนินงานใหบริการ

ดานเอชไอวีของโรงพยาบาลนครพิงค 

- เรือนจํากลางเชียงใหม 
- ทัณฑสถานหญิงเชียงใหมง 
- โรงพยาบาลนครพิงค 

12 มีนาคม  2563 09.00 น. ออกหนวยบริการโครงการผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พบปะประชาชน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

โรงเรียนบานแมแจม  
อําเภอแมแจม 

28  มีนาคม 2563 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพร- 
ชัยมงคลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนี- 
พันปหลวง  พระบาทสมเดจ็พระวชิรเกลา-
เจาอยูหัว  และสมเด็จพระนางเจาฯ                
พระบรมราชนิ ี

วัดสวนดอก พระอารามหลวง 

30  มีนาคม 2563 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจาํ
จังหวัดเชียงใหม ครั้งที่  3/2563 
 

ณ หองประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 

31 มีนาคม 2563 

 

09.00 น. การประกอบพิธีวันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จ

พระนั่งเกลาเจาอยูหัวพระมหาเจษฎาราชเจา

และการจัดงานวันขาราชการพลเรือน 

ประจําป พ.ศ. 2563 

หองราชพฤกษ 1                     
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ               
7 รอบ พระชนมพรรษา 
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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)       
 




