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ระเบียบวาระการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหมและการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 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 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบโลรางวัลเกียรติยศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตามโครงการ
คัดเลือกหมูบานเขมแข็ง ตามแนวทาง “แผนดินธรรม แผนดินทอง” (หมูบานอยูเย็น) จํานวน 1 รางวัล (ที่ทําการ
ปกครองจังหวัดเชียงใหม)
2.2 พิธีมอบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ ม ารี จั ง หวั ด เชี ย งใหม เพื่ อ มอบทุ น อุ ป การะเด็ ก ครั ว เรื อ นยากจน ภายใต โ ครงการของขวั ญ ป ใ หม
ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบใหประชาชน ประจําป 2564 (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)
2.3 การมอบรางวัลเชิ ดชูเกียรติ อปพร. ดี เดน ประจําป 2564 (สํ านั กงานปอ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)
2.4 การมอบเกีย รติบัต รผลิตภัณ ฑวัฒ นธรรมไทย จังหวัดเชี ยงใหม จํานวน 5 รางวั ล (สํ านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)
2.5 มอบเกียรติบัตรใหแกผูนําชุมชนคุณธรรมฯ ที่มีศักยภาพสูการทองเที่ยว บวร On Tour จํานวน
12 ชุมชน (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)
3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมป ระจําเดือนมีนาคม 2564 (สํา นักงานประชาสัมพั นธ
จังหวัดเชียงใหม)
4. แนะนําผูบริหารและหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม
4.1 นายอิสระ
ศิริไสยาสน
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
ตําแหนงปจจุบัน
ตําแหนงเดิม
4.5 นายสิทธิ์
ตําแหนงปจจุบัน
ตําแหนงเดิม

พึ่งเนียม
นายอําเภอแมแตง
นายอําเภอบานตาก
วงศมาน
นายอําเภอฮอด
นายอําเภอปาแดด

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหมและการประชุม
คณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
3.1 สรุป การเบิ ก จ ายงบประมาณในภาพรวมของจั ง หวั ด เชี ย งใหม ประจํ า ป งบประมาณ
พ.ศ. 2564 (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)
3.2 การดํ า เนิ น โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจํ า ป ข องจั ง หวั ด เชี ย งใหม ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2564
3.2.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณและการติดตามโครงการตามแผนปฏิบั ติราชการ
ประจําป 2564 (งบพัฒนาจังหวัด) (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
3.2.2 รายงานผลการดําเนินงานยุทธศาสตรในเชิงพื้นที่ดานความมั่นคง (ที่ทําการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม)
3.3 สรุป การเบิ กจา ยงบประมาณตามแผนปฏิบั ติราชการกลุ มจั งหวั ดภาคเหนื อตอนบน 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
5.1 โดยการชี้แจง
5.1.1 สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19 และ
สถานการณโรคตามฤดูกาล (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)
5.1.2 การแกไขปญหาหมอกควันไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม ป 2564 (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)
5.1.3 สถานการณ น้ํ า และแผนการบริห ารจั ดการน้ํา ป 2564 (โครงการชลประทาน
เชียงใหม)
5.1.4 การเตรีย มการปอ งกันและแก ไขป ญหาภัยแลง ป 2564 (สํานักงานปองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)
5.1.5 รายงานสถานการณสินคาเกษตรตามฤดูกาล (สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม)
5.2 โดยเอกสาร
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนเมษายน 2564
วันที่
เวลา
งาน
สถานที่
6 เมษายน 2564
09.00 น. การประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธ- หองนิทรรศการ 3
ยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรี ศูนยประชุมและแสดง
บรมราชวงศ ประจําป พ.ศ. 2564
สินคานานาชาติเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา
13 - 15 เมษายน
เทศกาลสงกรานต
2564
25 เมษายน 2564 09.00 น. การประกอบพิธีวันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระสถูปเจดีย
พระนเรศวรมหาราช ประจําป พ.ศ. 2564 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ
บานเมืองงาย
ตําบลเมืองงาย
อําเภอเชียงดาว
29 เมษายน 2564 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ณ หองประชุม
เชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัด เฉลิมพระเกียรติ
เชียงใหม ครั้งที่ 4/2564
80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
7.1 การทอดผาปาสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจําป 2564 (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)
7.2 การบริหารจัดการแรงงานตางดาว ภายใตสถานการณโควิค - 19 (สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดเชียงใหม)
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)

