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5.8 นายภูมิใจ รักธรรม
ตําแหนงปจจุบัน สหกรณจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม สหกรณจังหวัดแพร

5.9 นายนภสินธุ นาชัยพลอย
ตําแหนงปจจุบัน ผู อํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7

จังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

พิษณุโลก
5.10 นายสุดชาย พรหมมลมาศ

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี 1
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแฝก – แมงัด

4.11 นายปณต เกียรติกอง
ตําแหนงปจจุบัน หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม
ตําแหนงเดิม นักการทูต ระดับชํานาญการ (ท่ีปรึกษา)

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 11/2562 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 28 พฤศจิกายน 2562

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 โดยการช้ีแจง

3.1.1  สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)

3 .1 .2 สรุป การ เบิ กจ าย งบ ประมาณ ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการจั งห วัด /
กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหมและกลุมงานบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)

3.1.3 รายงานสถานการณภัยหนาวและการใหความชวยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัยหนาว
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)

3.1.4 การปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ป 2563
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)

3.1.5 มาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม ป 2563
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)

3.2 โดยเอกสาร
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนมกราคม 2563
วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี

6 มกราคม 2563 สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี
นารีรัตนราชกัญญา  เสด็จไปทรง
ทอดพระเนตรการทอผาพ้ืนเมืองและ
ผลิตภัณฑทองถ่ินภาคเหนือ  ณ สถาบัน
ผาทอมือหริภุญชัย และหอประชุม
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย
จังหวัดลําพูน

เฝารับ – สงเสด็จ
ณ ทาอากาศยานทหาร
กองบิน 41

11 – 25 มกราคม
2563

สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี-
สวางวัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จเยี่ยม
หนวยแพทยเคลื่อนท่ี พอ.สว. จังหวัด
เชียงใหม  ในวันท่ี 22 มกราคม 2563
โดยจะประทับแรม ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

เฝารับ – สงเสด็จ
ณ ทาอากาศยานทหาร
กองบิน 41

๑7 มกราคม 2563 09.00 น. การประกอบพิธีวันพอขุนรามคําแหง
มหาราช ประจําป 2563

หองราชพฤกษ 1
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา

๑๘ มกราคม 2563 09.00 น. การประกอบพิธีวันยุทธหัตถีของ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจําป
2563

พระสถูปเจดียสมเด็จ-
พระนเรศวรมหาราชานุสรณ
ตําบลเมืองงาย
อําเภอเชียงดาว

23 มกราคม  2563 09.00 น. การออกหนวยบริการโครงการผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พบปะประชาชน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563

สนามเทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง ตําบลทุงขาวพวง
อําเภอเชียงดาว

27 – 29 มกราคม
2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ-
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  และจังหวัดลําพูน

เฝารับ – สงเสด็จ
ณ ทาอากาศยานทหาร
กองบิน 41
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วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี
28 มกราคม  2563 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพร-

ชัยมงคลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนน-ี
พันปหลวง  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา-
เจาอยูหัว  และสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินี

วัดสวนดอก พระอารามหลวง

30 มกราคม 2563 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 1/2563

ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ
5.1 แนวทางการสรางความเขมแข็งของ “บวร” เพ่ือความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ของชุมชน

คุณธรรมนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)
5.2 ตัวชี้วัด มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยหนวยงานภาครัฐ (สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)
5.3 พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 (สํานักงานสงเสริม

การปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม)
5.4 การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม ประจําป  2563

(ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)
ระเบียบวาระท่ี 6 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ

6.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายรัฐพล  นราดิศร)
6.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน  สุวรรณอัมพา)
6.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ  พรรณเทวี)
6.4 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม   (นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย)


