ระเบียบวาระการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหมและการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 2/2564
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ 2564 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
และการประชุมผานทาง Zoom Meeting
********************************************
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
2. การมอบโล / เกียรติบัตร / รางวัลตางๆ
- การมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศลประจําป 2564 รางวัลที่ 1, 2, 3 รวม 7 รายการ
(เหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม)
3. ประชาสัมพันธจําหนายของรางวัล (ทั่วไป) คงเหลือจากรานมัจฉากาชาด ประจํา ป 2564
(เหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม)
4. ประมวลภาพกิ จ กรรมของจั ง หวั ด เชี ย งใหมป ระจํ า เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ 2564 (สํ า นั ก งาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)
5. แนะนําผูบริหารและหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม
5.1 นางจินดา
พิชญชานน
ตําแหนงปจจุบัน ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
ประกันสังคมจังหวัดลําพูน
5.2 นายพิจิตร
ศรีปนตา
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
จังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
ผูอํานวยการศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม
5.3 นางอังคณา
พุทธศรี
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1
ตําแหนงเดิม
ผูอํานวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ
5.4 นายสุริยะ
คําปวง
ตําแหนงปจจุบัน สหกรณจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
ผูอํานวยการกลุมพัฒนากลุมเกษตรกร กรมสงเสริมสหกรณ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม และการประชุม
คณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
3.1 สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)
3.2 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564
3.2.1 สรุปผลการเบิกจา ยงบประมาณและการติดตามโครงการตามแผนปฏิบั ติ
ราชการประจําป 2564 (งบพัฒนาจังหวัด) (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)

3.2.2 รายงานผลการดําเนินงานยุทธศาสตรในเชิงพื้นที่ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)
3.2.3 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
5.1 โดยการชี้แจง
5.1.1 สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19
และสถานการณโรคตามฤดูกาล (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)
5.1.2 การแกไขปญหาหมอกควันไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม ป 2564 (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)
5.1.3 การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง ป 2564 (สํานักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)
5.1.4 รายงานภาวะเศรษฐกิ จ การเกษตร ป 2563 และแนวโน ม ป 2564
ของจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1)
5.1.5 รายงานสถานการณสินคาเกษตรตามฤดู กาล (สํา นัก งานพาณิ ชย จังหวั ด
เชียงใหม)
5.1.6 การเตรี ย มการรั บ เสด็ จ สมเด็ จ พระเจ า ลู ก เธอ เจ า ฟ า พั ช รกิ ติ ย าภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
5.1.7 การเตรี ย มการรั บ เสด็ จ สมเด็ จ พระเจ า ลู ก เธอ เจ า ฟ า สิ ริ วั ณ ณวรี
นารีรัตนราชกัญญา (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
5.1.8 การเตรียมการรับเสด็จทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
5.2 โดยเอกสาร
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนมีนาคม 2564
วันที่
เวลา
งาน
สถานที่
2 – 3 มีนาคม 2564
รับเสด็จสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี สถานีเกษตรหลวง
นารีรัตนราชกัญญา (เปนการสวนพระองค)
อางขาง, โรงเก็บผลิต
เกษตร , โรงปฏิบัติการ
วิจัยทางพืชบริษัท
ดอยคําผลิตภัณฑอาหาร
จํากัด, วัดทุงจําลอง,
พิพิธภัณฑโรงงานหลวง
ที่ ๑ (ฝาง) อําเภอฝาง
2 – 5 มีนาคม 2564
รับเสด็จทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล
สิริวัฒนาพรรณวดี
เชียงใหม
อ. เมืองเชียงใหม

วันที่
3 มีนาคม 2564
30 มีนาคม 2564

31 มีนาคม 2564

เวลา

งาน
รับเสด็จสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิรพิ ัชร
มหาวัชรราชธิดา
09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัด
เชียงใหม ครั้งที่ 3/2564

สถานที่
พื้นที่โครงการรอยใจรักษ
อําเภอแมอาย

ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม
09.00 น. การประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จศูนยประชุมและแสดง
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระมหาเจษฎาราชเจา สินคานานาเฉลิมประจําป 2564 และการจัดงานวันขาราชการ พระเกียรติ 7 รอบ
พลเรือน ประจําป 2564
พระชนมพรรษา

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 8 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
8.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวีระพันธ ดีออน)
8.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศรัณยู มีทองคํา)
8.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายรัฐพล นราดิศร)
8.4 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายสําเริง ไชยเสน)
8.5 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย)

