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ระเบียบวาระการประชุม 
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหมและการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม  คร้ังที่ 3/2564  

ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564  เวลา 09.00 น. 
ณ  หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 

และการประชุมผานทาง Zoom Meeting 
******************************************** 

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม 
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม) 
2. การมอบโล / เกียรติบัตร / รางวัลตางๆ  

2.1 พิธีมอบถวยรางวัลเกียรติยศพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบโลรางวัลเกียรติยศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตามโครงการ
คัดเลือกหมูบานเขมแข็ง ตามแนวทาง “แผนดินธรรม แผนดินทอง” (หมูบานอยูเย็น)  จํานวน 1 รางวัล  (ที่ทําการ
ปกครองจังหวัดเชียงใหม) 

2.2 พิธีมอบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-  
ราชกุมารี จังหวัดเชีย งใหม  เพื่ อมอบทุน อุปการะเด็กค รัวเรือนยากจน ภายใต โครงการของขวัญป ใหม                           
ของกระทรวงมหาดไทยเพ่ือมอบใหประชาชน ประจําป 2564 (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)  

2.3 การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ อปพร. ดีเดน ประจําป 2564 (สํานักงานปองกันและบรรเทา                            
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม) 

2.4 การมอบเกียรติบัตรผลิตภัณฑวัฒนธรรมไทย จังหวัดเชียงใหม จํานวน 5 รางวัล (สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)  

2.5 มอบเกียรติบัตรใหแกผูนําชุมชนคุณธรรมฯ ที่มีศักยภาพสูการทองเที่ยว บวร On Tour จํานวน 
12 ชุมชน  (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)  

3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนมีนาคม 2564 (สํานักงานประชาสัมพันธ
จังหวัดเชียงใหม) 

4. แนะนําผูบริหารและหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตาํแหนงใหม 
 4.1 นายอิสระ    ศริิไสยาสน 
       ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด 
     เชียงใหม 
       ตําแหนงเดิม  ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด 
     แมฮองสอน 
 4.2 นายอภิชาติ  เหมือนมนัส 
       ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
       ตําแหนงเดิม  นายอําเภอกงไกรลาส 
 4.3 นายชัยณรงค  นันตาสาย 
       ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอแมริม 
       ตําแหนงเดิม  นายอําเภอสะเมิง 
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 4.4 นายอรรถวุฒิ  พ่ึงเนียม 
       ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอแมแตง 
       ตําแหนงเดิม  นายอําเภอบานตาก  
     4.5 นายสิทธ์ิ  วงศมาน 
       ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอฮอด 
       ตําแหนงเดิม  นายอําเภอปาแดด 
     

ระเบียบวาระท่ี ๑  เร่ือง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ือง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหมและการประชุม  
       คณะกรมการจังหวัดเชียงใหม คร้ังที่ 2/2564  เมื่อวันท่ี  24 กุมภาพนัธ 2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผานมา 
       3.1 สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป งบประมาณ                
พ.ศ. 2564  (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม) 

3.2 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบั ติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2564   

      3.2.1  สรุปผลการเบิกจายงบประมาณและการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป 2564 (งบพัฒนาจังหวัด)  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 

      3.2.2 รายงานผลการดําเนินงานยุทธศาสตรในเชิงพ้ืนที่ดานความม่ันคง (ที่ทําการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม) 

3.3 สรุปการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) 
        

ระเบียบวาระท่ี 4   เร่ือง เพื่อพจิารณา   
-  

ระเบียบวาระที่  5   เร่ืองเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
 5.1 โดยการชี้แจง 
  5.1.1 สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19  และ
สถานการณโรคตามฤดูกาล (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)  
  5.1.2 การแกไขปญหาหมอกควันไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพ้ืนท่ีจังหวัด

เชียงใหม ป 2564 (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม) 
5.1.3 สถานการณน้ําและแผนการบริหารจัดการน้ํา ป 2564 (โครงการชลประทาน

เชียงใหม)  
5.1.4 การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง ป 2564 (สํานักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)  
  5.1.5 รายงานสถานการณสินคาเกษตรตามฤดูกาล (สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม) 
 5.2 โดยเอกสาร   
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ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนเมษายน  2564   
วันที่ เวลา งาน สถานท่ี 

6 เมษายน  2564 09.00 น. การประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธ-             
ยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรี
บรมราชวงศ ประจําป พ.ศ. 2564 

หองนิทรรศการ 3  
ศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบ  
พระชนมพรรษา 

13 - 15 เมษายน 
2564 

 เทศกาลสงกรานต  

25 เมษายน  2564 09.00 น. การประกอบพิธีวันคลายวันสวรรคตสมเด็จ- 
พระนเรศวรมหาราช  ประจําป  พ.ศ. 2564 

พระสถูปเจดีย 
สมเด็จพระนเรศวร-
มหาราชานุสรณ 
บานเมืองงาย  
ตําบลเมืองงาย  
อําเภอเชียงดาว 

29 เมษายน 2564 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัด
เชียงใหม  ครั้งที่ 4/2564 
 

ณ หองประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษา  
ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม 

 

ระเบียบวาระท่ี 7    เร่ืองอื่น ๆ    
        7.1 การทอดผาปาสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ประจําป 2564  (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม) 
       7.2 การบริหารจัดการแรงงานตางดาว ภายใตสถานการณโควิค - 19  (สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดเชียงใหม) 
    

ระเบียบวาระท่ี 8 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 
 8.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวีระพันธ  ดีออน) 
 8.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศรัณยู มีทองคํา) 
 8.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายรัฐพล  นราดิศร) 
 8.4 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายสําเรงิ  ไชยเสน) 
                        8.5 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญฤทธ์ิ  สงวนสัตย)       


