
ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  ครั้งท่ี 12/2563  
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม 

วันพุธที่ 30 ธันวาคม  2563   เวลา 09.00 น. 
ณ  หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 

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

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

2.1 พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แก หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงเชียงใหม 
(ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม) 

2.2 การมอบโลประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย สําหรับหมูบานที่ไดรับรางวัล 
ระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมูบานเขมแข็งตามแนวทาง “แผนดินธรรม แผนดินทอง” (หมูบาน                  
อยูเย็น) ประจําป 2563 จํานวน 6 รางวัล (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม) 

2.3 การอานสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันปองกันอุบัติภัยแหงชาติ ป  2563 (สํานักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม) 

2.4 การมอบเกียรติบัตรพอตัวอยางจังหวัดเชียงใหม ปพุทธศักราช 2563 จํานวน 3 ทาน  
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)  

2.5 การมอบเสื้อเบลเซอรการกีฬาแหงประเทศไทย ผูทําคุณประโยชนดานการกีฬาใหกับ
จังหวัดเชียงใหม จํานวน  6 ทาน (สํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม) 

2.6 การมอบปายรับรองรานอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใชสินคา Q จังหวัดเชียงใหม 
ประจําปงบประมาณ 2563 จํานวน 3 ราน (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม) 

2.7 กองทุน WE LOVE CHIANGMAI รวมกับจังหวัดเชียงใหมมอบผาหมกันหนาว จํานวน 
500 ผืน เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยดานภัยหนาวในพื้นที่หางไกล (สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เชียงใหม)  

3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนธันวาคม 2563 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม) 

4. แนะนําผูบริหารและหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม  
    4.1 นางสาววาสนา  สมมุติ 
       ตําแหนงปจจุบัน  คลังจังหวัดเชียงใหม 
       ตําแหนงเดิม   คลังจังหวัดลําปาง 
 4.2 นายนิทัศน   ปญโญ 
       ตําแหนงปจจุบัน  เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
       ตําแหนงเดิม   เกษตรและสหกรณจังหวัดสระแกว 
 4.3 นายสุชัย   ชาญวิกยการ 
       ตําแหนงปจจุบัน  แรงงานจังหวัดเชียงใหม 
       ตําแหนงเดิม   แรงงานจังหวัดสุโขทัย 
 4.4 นางพนิดา     วานิชรัตน 
       ตําแหนงปจจุบัน  พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
       ตําแหนงเดิม   พาณิชยจังหวัดกําแพงเพชร 
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 4.5 นายชัยรัตน   ภูนพมาศ 
       ตําแหนงปจจุบัน  เจาพนักงานทีด่ินจังหวัดเชียงใหม 
       ตําแหนงเดิม   เจาพนักงานที่ดินจังหวัดลําพูน 
 4.6 นายเจริญ   สีวาโย 
       ตําแหนงปจจุบัน  พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
       ตําแหนงเดิม   พัฒนาการจังหวัดลําพูน 
 4.7 นางณฐมน   ปทมะสุคนธ 
       ตําแหนงปจจุบัน  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม 
       ตําแหนงเดิม   ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 20 เชียงราย 
 4.8 นางสาวลักขณา  รุงเรือง 
       ตําแหนงปจจุบนั  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับ 
      อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 
       ตําแหนงเดิม   ผูอํานวยการกลุมงานบริหารกองทุน กองสงเสริม 
      การพัฒนาฝมือแรงงาน  
 4.9 นายรักชาต ิ   ริ้วทอง 
       ตําแหนงปจจุบัน  ผูอํานวยพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพื้นที่สูง 
       ตําแหนงเดิม   นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ  

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
  ครั้งท่ี 11/2563  เมื่อวันที่ 27  พฤศจิกายน  2563   

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา 
       การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564   

- สรุปผลการเบิกจายงบประมาณและการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป 2564 (งบพัฒนาจังหวัด)  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 

- รายงานผลการดําเนินงานยุทธศาสตรในเชิงพื้นที่ดานการเกษตร (สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดเชียงใหม) 
        

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง เพื่อพิจารณา   
-  

ระเบียบวาระที่  5   เรื่องพิจารณาทราบและถือปฏิบัติ 
 5.1 โดยการชี้แจง 
  5.1.1  สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2564  (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม) 
   5.1.2  สรุปการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) 
  5.1.3 สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และ
สถานการณโรคตามฤดูกาล (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)  
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5.1.4  มาตรการความปลอดภัยทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 ของ
จังหวัดเชียงใหม (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)  
   5.1.5  การปองกันและแกไขปญหาภัยจากอากาศหนาว ป พ.ศ.2563 - 2564 
(สํานกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัเชียงใหม)่  

  5.1.6 การแกไขปญหาหมอกควันไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม ป 2564 (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม) 
5.1.7  แผนการบริหารจัดการน้ําเพื่อปองกันภัยแลง ป 2564  (โครงการชลประทาน

เชียงใหม) 
       

 5.2 โดยเอกสาร   

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนมกราคม  2564    
วันที่ เวลา งาน สถานที ่

30 ธันวาคม  2563 – 
10 มกราคม  2564 

 งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม 
ประจําป 2564  

สนามดานหลังศาลา
กลางจังหวัดเชียงใหม 

1 มกราคม  2564 06.30 น. พิธีทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง                      
เนื่องในวันขึ้นปใหม พุทธศักราช 2564 

ณ บริเวณประตูหนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
ไปจนถึงอนุสาวรีย              
ครูบาศรีวิชัย 

17 มกราคม  2564 09.00 น. การประกอบพิธีวันพอขุนรามคําแหงมหาราช 
ประจําป 2564 

ณ หองราชพฤกษ 1  
ณ ศูนยประชุมและ
แสดงสินคานานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  
พระชนมพรรษา 

18 – 21 มกราคม  
2564 

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดําเนินมาทรงปฏิบตัิพระราชกรณียกิจในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม จังหวัดแมฮองสอน และจังหวัด
ลําปาง 

 

18 มกราคม 2564 09.00 น.  การประกอบพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จ- 
พระนเรศวรมหาราช ประจําป 2564 

ณ พระสถูปเจดีย 
สมเด็จพระนเรศวร 
มหาราชานุสรณ  
ตําบลเมืองงาย  
อําเภอเชียงดาว 

28  มกราคม  2564 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัด
เชียงใหม  ครั้งที่ 1/2564 
 

ณ หองประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษา  
ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม 
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วันที่ เวลา งาน สถานที ่
28  มกราคม  2564 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคล 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปหลวง  พระบาทสมเด็จ-                
พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาสุทิดา  
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจําป
พุทธศักราช 2564  

ณ พระวิหารหลวง  
วัดพระสิงห วรวิหาร  

ระเบียบวาระที่ 7   เรื่องอื่น ๆ   
 7.1 สรุปการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
(สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม)  
  7.2 จังหวัดเชียงใหมไดรับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจําป 2563  “DG Awards 2020” 

(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 
 7.3 การจัดระเบียบสถานที่จอดรถยนตภายในศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  (สํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม) 

ระเบียบวาระที ่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)       


