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ระเบียบวาระการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหมและการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม

ครั้งท่ี 12/๒๕๖๔
ในวันพุธท่ี 29 ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.3๐ น.

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
และการประชุมผานทางระบบ Zoom Meeting

---------------------------
เรื่องระเบียบกอนวาระประชุม

1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
2. การอานสารนายกรัฐมนตรี และยืนไวอาลัยเพ่ือรําลึกถึงผูสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

เนื่องในวันโลกรําลึกถึงผูสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน  ประจําป 2564 (สํานักงานปองกันและบรรเทา-
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)

3. การมอบเกียรติบัตรและรางวัลตาง ๆ
3.1 การมอบรางวัลการขับเคลื่อนและรณรงคการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ใหแกอําเภอ

25 อําเภอ  เทศบาลนครเชียงใหม เทศบาลเมืองแมเหียะ  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  เทศบาลเมืองแมโจ
และเทศบาลเมืองตนเปา  รวม 30 รางวัล (ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)

3.2 การมอบเสื้อเบลเซอรการกีฬาแหงประเทศไทย ผูทําคุณประโยชนดานการกีฬาใหกับ
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 3 ทาน  ไดแก

- นายวรวิทย  ชัยสวัสดิ์  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
- นายจารุวัฒน สัตยานุวัฒน  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติประจํา

วิทยาเขตเชียงใหม
- นายสงคศักย  คําดีรุงริรัตน  ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5

(สํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดเชยีงใหม)
4. แนะนําหัวหนาสวนราชการท่ียายมาดํารงตําแหนง ณ จังหวัดเชียงใหม

(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) ดังนี้
4.1 นางพิมพา วภักดิ์เพชร

ตําแหนงปจจุบัน ผูตรวจเงินแผนดินภูมิภาคท่ี 8
ตําแหนงเดิม ผูชวยผูวาการตรวจเงินแผนดนิ

4.2 นายพงษศักดิ์ สุระประสิทธิ์
ตําแหนงปจจุบัน ผูชวยผูตรวจเงินแผนดินภูมิภาคท่ี 8
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดนาน

4.3 นางสาวศรีไพร ทองสินธุ
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดลําพูน

4.4 นางธีรพร วิจิตปญญา
ตําแหนงปจจุบัน สถิติจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม สถิติจังหวัดเพชรบูรณ
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4.5 นางนภวรรณ โกละกะ
ตําแหนงปจจุบัน แรงงานจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม อัครราชทูตท่ีปรึกษา (ฝายแรงงาน) สํานักงานแรงงาน

ในประเทศบรูไน
4.6 นางศิริพร ศิริโสดา

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี

4.7 นายเจริญ พิมพขาล
ตําแหนงปจจุบัน เกษตรจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงาน

เกษตรจังหวัดลพบุรี
4.8 นายสุรพล ปลื้มใจ

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 2

4.9 นายวิโรจน บรรเจิดฤทธิ์
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินแมฮองสอน

4.10 นางสาวจงรัก อ่ิมใจ
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1

จังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม

4.11 วาท่ี นาวาตรี บุญนํา สิริวิชโช
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 11  เชียงใหม
ตําแหนงเดิม หัวหนาสื่อสารเคลื่อนท่ี กรมการสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศทหารเรือ
4.12 นายสงคศักย คําดีรุงริรัตน

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยภาค 5
ตําแหนงเดมิ ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม
4.13 นายกอพงศ นําบุญจิตต

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม

ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย
จังหวัดลําพูน

5. ประมวลภาพกิจกรรมประจําเดือนธันวาคม 2564 (สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 11/2564 เม่ือวันจันทรท่ี
29 พฤศจิกายน  2564

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
4.1 ดานเศรษฐกิจและสังคม

4.1.1 สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)

4.1.2 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)

4.1.3 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑)

4.1.4 รายงานความกาวหนาโครงการสงเสริมการทองเท่ียว เพ่ิมมูลคาเชื่อมโยง
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจทองถ่ิน กิจกรรมจัดงานมหกรรมเมืองหัตถกรรมสรางสรรค (Craft & Folk Art)
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)

4.2 ดานกิจการพิเศษ
4.2.1 การดําเนินการปองกันและลดอุบัติ เหตุทางถนนชวงเทศกาลป ใหม

พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงใหม (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)
4.2.2 สถานการณภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมและการใหความชวยเหลือ

(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)
4.2.3 การแกไขปญหาไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม

(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)
4.2.4 การปดประกาศ 15 วัน และการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม (ปรับปรุงครั้งท่ี 4) (สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม)
4.3 ดานความม่ันคง

4.3.๑ สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
และผลการฉีดวัคซีนโควิด – 19.จังหวัดเชียงใหม .(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)

4.3.2 สถานการณดานแรงงานและมาตรการชวยเหลือจากผลกระทบการแพร
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม)

4.4 นําเสนอโดยเอกสาร
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนมกราคม ๒๕๖5
วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี

5 มกราคม 2565 10.00 น. รับเสด็จสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวชัรราชธิดา พรอมดวย สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ
เจาฟาทีปงกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร
สิริวิบูลยราชกุมาร

โครงการรอยใจรักษ
อําเภอแมอาย

9 - 14 มกราคม 2565 รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ-
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม
และจังหวัดแมฮองสอน

17 มกราคม 2565 09.00 น. การจัดวันพอขุนรามคําแหงมหาราช หองประชุมสภา
องคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม
และอําเภอ

18 มกราคม 2565 09.00 น. การจัดพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

พระบรมราชานุสาวรีย
สมเด็จพระนเรศวร-
มหาราช ตําบลเมืองงาย
อําเภอเชียงดาว

28 มกราคม ๒๕๖5 08.00 น. การประชุมนายอําเภอ หัวหนาสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา (หอง 2)
ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม

๐๙.30 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี 1/2565

หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม และผานทาง
ระบบZoomMeeting

28 มกราคม ๒๕๖5 13.00 น. การประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม

หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม
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ระเบียบวาระท่ี 6 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
6.1 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวรวิทย  ชัยสวัสดิ์)
6.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายรัฐพล นราดิศร)
6.3 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายประจญ ปรัชญสกุล)

- การกําหนดมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด - 19 สําหรับขาราชการ
ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดท่ีเดินทางกลับภูมิลําเนาหรือออกนอกพ้ืนท่ีกอนกลับมา
ปฏิบัติหนาท่ี ในชวงเทศกาลปใหม 2565


