ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 11/2563
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม
วันศุกรที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
และการประชุมผานทาง YouTube Live
********************************************
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
2. การมอบโล / เกียรติบัตร / รางวัลตางๆ
- พิธีรับมอบอุปกรณปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สํานักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)
3. ประมวลภาพกิ จ กรรมของจั งหวัด เชี ย งใหม ป ระจํ า เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2563 (สํ า นั กงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)
4. แนะนําผูบริหารและหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม
4.1 นายวีระพันธ
ดีออน
ตําแหนงปจจุบัน
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
ปลัดจังหวัดเชียงใหม
4.2 นายกนก
ศรีวิชัยนันท
ตําแหนงปจจุบัน
ปลัดจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
นายอําเภอเชียงคํา
4.3 นางอุบลรัตน
พวงภิญโญ
ตําแหนงปจจุบัน
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
หัวหนาสํานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
- มาตรการเตรียมการรับฤดูกาลทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา (คณะกรมการจังหวัดเชียงใหม)
- การแกไขประกาศจังหวัดเชียงใหม เรื่อง มาตรการปองกัน และรักษาความปลอดภั ย
และการดู แ ลรัก ษาความสงบเรีย บรอ ยของประชาชน ในการจุ ด และปล อ ยโคมลอย โคมควั น (ว า วฮม)
หรือวัตถุอื่นใด ที่คลายคลึงกันขึ้นไปสูอากาศ (ที่ทาํ การปกครองจังหวัดเชียงใหม)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาทราบและถือปฏิบัติ
5.1 โดยการชี้แจง
5.1.1 สรุป การเบิก จ ายงบประมาณในภาพรวมของจั ง หวั ด เชี ย งใหม ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)

-25.1.2 สรุป การเบิ กจายงบประมาณตามแผนปฏิ บัติราชการจังหวั ด/กลุ มจั งหวั ด
ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2564 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหมและกลุมงานบริห ารยุ ทธศาสตรกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1)
5.1.3 สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และ
สถานการณโรคตามฤดูกาล (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)
5.1.4 มาตรการรักษาความปลอดภัยทางถนนและสถานที่ทองเที่ยวที่ สําคัญของ
จังหวัดเชียงใหม ในชวงเทศกาลสิ้นป (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)
5.2 โดยเอกสาร
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนธันวาคม 2563
วันที่
เวลา
งาน
สถานที่
1 – 2 ธันวาคม 2563
รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ- เสด็จพื้นที่อําเภอแมแจม
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และอําเภอฝาง
3 - 11 ธันวาคม 2563
รับเสด็จพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาอทิตยาทร
กิติคุณ (เปนการสวนพระองค)
5 ธันวาคม 2563
รับเสด็จพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาสิรภิ า- วัดธาราทิพยชัยประดิษฐ
จุฑาภรณ
อําเภอแมแตง
5 ธันวาคม 2563
09.00 น. การจัดงานวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ ศูนยประชุมและ
แสดงสินคานานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา
8 – 11 ธันวาคม 2563
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จ ฯ พรอมดวย ณ หอประชุมทีปงกร
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จมาทรง รัศมีโชติ มหาวิทยาลัย
พระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ราชภัฏเชียงใหม
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ
อําเภอแมริม
13 - 17 ธันวาคม 2563
รับเสด็จทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิรวิ ัฒนาพรรณวดี (เปนการสวนพระองค)
21 ธันวาคม 2563
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จ ฯ พรอมดวย ณ อุทยานหลวง
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จมาทรง ราชพฤกษ
เปดงานโครงการหลวง ประจําป 2563
28 ธันวาคม 2563 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ณ หองประชุม
เชียงใหม ครั้งที่ 12/2563
เฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม
29 ธันวาคม 2563
รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ- อําเภอแมแจม
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จมาทรงเปดอาคารโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

-3ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
- ประชาสัมพันธผลิตภัณฑโครงการหลวง (โครงการหลวง)
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)

