
ชม ๐๐๑๗.๓/ว 12231 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
ถนนโชตนา  ชม ๕๐๓๐๐

22 เมษายน 2564
เรื่อง ขอเชิญประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหมและการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม

ครั้งท่ี 4/2564
เรียน คณะกรมการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการสังกัดสวนภูมิภาค หัวหนาสวนราชการสังกัดสวนกลาง

หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ นายอําเภอทุกอําเภอ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม นายกเทศมนตรีเมืองทุกแหง  ผูบริหารสถาบันการศึกษา
และผูบริหารองคกรภาคเอกชน

สิ่งท่ีสงมาดวย ระเบียบวาระการประชุมและคูมือการใชงานระบบ Zoom Meeting จํานวน 1 ชุด
ดวยจังหวัดเชียงใหมกําหนดจัดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม

และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้ง ท่ี  4/2564 ในวันศุกร ท่ี  30 เมษายน 2564
เวลา 09.00 น. รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
และไดมีมาตรการใหหลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวของประชาชนจํานวนมากท่ีอาจมี
ความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคฯ จังหวัดเชียงใหมจึงขอเชิญทานรับฟง/นําเสนอวาระการประชุมผานทาง
ระบบ Zoom Meeting ตามวันและเวลาดังกลาวขางตน ณ หนวยงานของทาน สําหรับหนวยงานท่ี มี
ระเบียบวาระการประชุมนํ าเสนอตอ ท่ีประชุมให จัดส งไฟลนํ าเสนอทางไปรษณีย อิ เล็กทรอนิกส
cmmeet053@gmail.com ภายในวันอังคารท่ี 27  เมษายน 2564

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขอเชิญทานเขารวมประชุมตามวันและเวลาดังกลาว

ขอแสดงความนับถือ

( ชื่อเต็ม )
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทรศัพท ๐ ๕๓๑๑ ๒708
โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐7



ระเบียบวาระการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหมและการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 4/2564

ในวันศุกรท่ี 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.
ผานทางระบบ Zoom Meeting

********************************************
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม

ครั้งท่ี 3/2564 เม่ือวันอังคารท่ี 30 มีนาคม  2564
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา

3.1 สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)

3.2 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564

3.2.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณและการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป 2564 (งบพัฒนาจังหวัด) (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)

3.2.2 รายงานผลการดําเนินงานยุทธศาสตรในเชิงพ้ืนท่ีดานสังคม (สํานักงานพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม)

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

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
-

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
5.1 โดยการช้ีแจง

5.1.1 สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19
และสถานการณโรคตามฤดูกาล (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)

5.1.2 มาตรการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค
โควิด – 19 ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม (ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)

5.1.3 การแกไขปญหาหมอกควันไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงใหม ป 2564 (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)

5.1.4 สรุปผลการปฏิบัติงานตามมาตรการความปลอดภัยทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)

5.1.5 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีตนแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม
ประยุกตสู “โคก หนอง นา โมเดล” (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)

5 .1 .6 โครงการนอมนําแนวพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สูแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพ่ือสราง
ความม่ันคงทางอาหาร รอบ 2 (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)

5.2 โดยเอกสาร



-2-

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนพฤษภาคม 2564
วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี

4 พฤษภาคม 2564 09.00 น. การประกอบพิธีวันฉัตรมงคล ประจําป พ.ศ.
2564  (จํานวนผูรวมพิธีไมเกิน 50 คน)

หองราชพฤกษ
อุทยานหลวงราชพฤกษ

28 พฤษภาคม 2564 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัด
เชียงใหม  ครั้งท่ี 5/2564

ผานทางระบบ Zoom
Meeting

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ
ระเบียบวาระท่ี 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)









สาํหรับหนว่ยงานทีต้องการนําเสนอ

1.ให้กดปุ่ ม Share Screen

2.เลอืก โปรแกรมทต้ีองการแชร์ เช่น เลอืก powerpoint หรือเลอืก screen เพือแชร์หน้าจอทั งหมด



3. กดปุ่ ม share ก็จะสามารถนําเสนอเนื อหาให้ทีประชมุได้

หากมีข้อสงสยัการใช้งานระบบและการนําเสนอผา่นระบบ  กรุณาโทร. - สาํหรับหนว่ยงานทีมีวาระนาํเสนอ
ต่อทีประชมุขอทดสอบระบบเวลา . – .  น.


