ที่ ชม ๐๐๑๗.๓/ว 28953

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐
16 กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 9/2563
เรียน หัวหนาสวนราชการสังกัดสวนกลาง หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด –
เชียงใหม นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม นายกเทศมนตรีเมืองทุกแหง ผูบริหารสถาบันการศึกษา
และผูบริหารองคกรภาคเอกชน
สิ่งที่สงมาดวย ระเบียบวาระการประชุม

จํานวน 1 ชุด

ด วยจั งหวั ด เชี ย งใหม กํ า หนดจั ดการประชุม หั ว หน า ส วนราชการประจํ า จั ง หวั ด เชี ย งใหม
ครั้งที่ 9/2563 ในวันศุกรที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
เนื่องจากสถานการณ การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และ
ไดมีมาตรการใหหลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจํานวนมากที่อาจมีความเสี่ยง
ต อ การแพร ระบาดของโรคฯ จั ง หวั ด เชี ย งใหม จึ ง ขอเชิ ญ ท า นรั บ ฟ ง การประชุ ม ผ า นทาง YouTube Live
ตามวันและเวลาดังกลาวขางตน ณ หนวยงานของทาน หากสถานการณเขาสูภาวะปกติจะไดเชิญเขารวมประชุม
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหมในโอกาสตอไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญทานเขารวมประชุมตามวันและเวลาดังกลาว
ขอแสดงความนับถือ

(
สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทรศัพท ๐ ๕๓๑๑ ๒708
โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐7

ชื่อเต็ม
)
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 9/2563
วันศุกรที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
และการประชุมผานทาง YouTube Live
********************************************
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
2. การมอบโล / เกียรติบัตร / รางวัลตางๆ
- การมอบโลประกาศเกียรติคณ
ุ แกนายถวิล ชูดวง เพื่อยกยองและเชิดชูเกียรติเปนคลังปญญา
ผูสูงอายุดีเดนประจําจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2563 สาขาการแพทยและสาธารณสุข (สํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม)
3. ประมวลภาพกิ จ กรรมของจั ง หวั ด เชี ย งใหม ป ระจํ า เดื อ นกั น ยายน 2563 (สํ า นั ก งาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)
4. ผู บ ริห าร หั ว หน า ส ว นราชการ และนายอํ า เภอที่ เกษี ย ณอายุ ราชการในป ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 จํานวน 23 ทาน

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ชื่อ - นามสกุล
นายคมสัน สุวรรณอัมพา
นายกิตติศักดิ์ ตันตินรเศรษฐ
นายภูมิใจ รักธรรม
นายสุธรรม บัวแกว
นางสาวเกษสุดา ต.เจริญ
นายสราวุฒิ วรพงษ
นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร
นายมนัส สุรยิ สิงห
นายอนันต ภัทรเดชมงคล
นายสุทิน จันทรงาม
นายนิสิต ชายภักตร
นายกิตติ์ธเนศ ศรีสวัสดิ์
นางธิตพิ ร มิ่งเชื้อ
นายธีระ อนันตวรปญญา
นายเจริญ ผัดยา

16. นางสาวสยุมพร สุภรพงษ
17. นายวิวัฒน เอื้องไพบูลย
18. นางรัตนาภรณ กัญญาราช

ตําแหนง
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
สหกรณจังหวัดเชียงใหม
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
นายอําเภอเมืองเชียงใหม
นายอําเภอแมริม
นายอําเภอแมวาง
นายอําเภอฮอด
นายอําเภอจอมทอง
ศึกษาธิการภาค 15
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7
ปศุสัตวเขต 5
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดาน
อารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดาน
แมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม
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ที่
ชื่อ - นามสกุล
19. นางสาวสิรินทร สันติพลวุฒิ
20. นายไกรสิน อุนใจจินต
21. นายจารุกิตติ์ เกษแกว
22. นายศักดิ์ชยั ดานบุญเรือน
23. นายพิทยา อิ่มเอม

ตําแหนง
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับ
อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร เขต 3
ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแตง
สํานักงานชลประทานที่ 1
ผูอํานวยการโครงการกอสราง สํานักงานชลประทานที่ 1

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันจันทรที่ 31 สิงหาคม 2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 โดยการชี้แจง
3.1.1 สรุป การเบิก จ ายงบประมาณในภาพรวมของจั ง หวั ด เชี ย งใหม ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)
3.1.2 สรุป การเบิก จา ยงบประมาณตามแผนปฏิ บัติราชการจังหวั ด/กลุม จั งหวั ด
ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2563 (สํานักงานจังหวัดเชีย งใหมและกลุม งานบริหารยุทธศาสตรกลุม จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1)
3.1.3 สรุป ผลการดํ าเนิ นโครงการแก ไขและบรรเทาป ญ หาความเดื อ ดรอนของ
ประชาชนในพื้ นที่อั น เนื่อ งมาจากปญ หาภั ย แลงและอุทกภั ย ในจังหวัด ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
3.1.4 การเสนอโครงการภายใตกรอบนโยบายการฟน ฟู เศรษฐกิจและสั งคมของ
ประเทศ (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
3.1.5 สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และ
สถานการณโรคตามฤดูกาล (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)
3.2 โดยเอกสาร
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนตุลาคม 2563
วันที่
เวลา
งาน
1 ตุลาคม 2563
09.00 น. การประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ประจําป พ.ศ. 2563

สถานที่
หองลีลาวดี ศูนย
ประชุมและแสดง
สินคานานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ
พระชนมพรรษา

-3วันที่
13 ตุลาคม 2563

เวลา
งาน
07.00 น การประกอบพิธีวันคลายวันสวรรคต
09.00 น. พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
19.00 น. มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

16 ตุลาคม 2563

16.00 น.

23 ตุลาคม 2563

07.00 น
09.00 น.
19.00 น.

21 - 29 ตุลาคม 2563
30 ตุลาคม 2563

09.00 น.

สถานที่
ศูนยประชุมและ
แสดงสินคา
นานาชาติเฉลิม
พระเกียรติ
7 รอบ
พระชนมพรรษา
รับเสด็จพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ วัดธาราทิพยเสด็จไปทรงเปนประธานถวายผาพระกฐิน
ชัยประดิษฐ
วัดธาราทิพยชัยประดิษฐ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓
อําเภอแมแตง
การประกอบพิธี วันสวรรคตของ
พระบรมราชาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
นุสาวรีย
พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว
ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม
รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
ณ หองประชุม
เชียงใหม ครั้งที่ 10/2563
เฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 6 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
6.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศรัณยู มีทองคํา)
6.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายรัฐพล นราดิศร)
6.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน สุวรรณอัมพา)
6.4 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี)
6.5 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย)

