
 
 
ที่ ชม ๐๐๑๗.๓/ว 2248                                         ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 
                       ถนนโชตนา  ชม ๕๐๓๐๐ 

         22  มกราคม  2564 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม   
ครั้งที่ 1/2564 

เรียน  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  หัวหนาสวนราชการสังกัดสวนภูมิภาค  นายอําเภอทุกอําเภอ  และ 
        คณะกรมการจังหวัดเชียงใหม 

สิ่งที่สงมาดวย ระเบียบวาระการประชุม                       จํานวน 1  ชุด 

    ดวยจังหวัดเชียงใหมกําหนดจัดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม                    
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 1/2564 ในวันพฤหัสบดีท่ี 28 มกราคม 2564               
เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม การแตงกาย 
เคร่ืองแบบปฏิบัติราชการสีกากีแขนยาว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

    เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และไดมีมาตรการใหหลีกเลี่ยง

หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจํานวนมากที่อาจมีความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคฯ 
จังหวัดเชียงใหมจึงไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุม เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคฯ  ดังนี้ 

1. ขอเรียนเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน          
2. หนวยงานที่จังหวัดกําหนดใหตองนําเสนอขอมูลในระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความกรุณา

จัดทําขอมูลในรูปแบบของไฟลดิ จิทัล (Microsoft Word) และขอมูลการนําเสนอในรูปแบบ Microsoft 
PowerPoint ส ง ให สํ านั ก งาน จั งห วัด เชี ยงใหม  กลุ มงานอํ านวยการ ทางไปรษณี ย อิ เล็ กทรอนิ กส 
cmmeet053@gmail.com ภายในวันจันทรที่  25 มกราคม  2564 ทั้งนี้  การนําเสนอขอมูลในที่ประชุม               

ขอความกรุณาสรปุเนื้อหาใหชัดเจน สั้น กะทัดรดั ความยาวไมเกิน 5 นาที  

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว             
โดยพรอมเพรียงกัน  

   ขอแสดงความนับถือ 

 

 

      ชื่อเต็ม             ) 

ลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

สํานักงานจังหวัด 
กลุมงานอํานวยการ 
โทรศพัท ๐ ๕๓๑๑ ๒708 
โทรสาร  ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐7                    ..................................หน.สนจ. ............................... 

..................................ผอ.กลุม ............................... 

..................................หน.งาน................................. 

................................. จนท....................................... 
 

ดวนท่ีสุด 



 
 
ที่ ชม ๐๐๑๗.๓/ว 2553                                         ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 
                       ถนนโชตนา  ชม ๕๐๓๐๐ 

          22  มกราคม  2564 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม 
ครั้งที่ 1/2564 

เรียน   (สวนราชการท่ีเก่ียวของ) 

สิ่งที่สงมาดวย ระเบียบวาระการประชุม                       จํานวน 1  ชุด 

    ดวยจังหวัดเชียงใหมกําหนดจัดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม                    
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 1/2564  ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564               
เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม การแตงกาย 
เคร่ืองแบบปฏิบัติราชการสีกากีแขนยาว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

    เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และไดมีมาตรการใหหลีกเลี่ยง

หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจํานวนมากที่อาจมีความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคฯ 
จังหวัดเชียงใหมจึงไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุม เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคฯ  ดังนี้ 

1. ขอเรียนเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตน          
2. หนวยงานที่จังหวัดกําหนดใหตองนําเสนอขอมูลในระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความกรุณา

จัดทําขอมูลในรูปแบบของไฟลดิ จิทัล (Microsoft Word) และขอมูลการนําเสนอในรูปแบบ Microsoft 
PowerPoint ส ง ให สํ านั ก งาน จั งห วัด เชี ยงใหม  กลุ มงานอํ านวยการ ทางไปรษณี ย อิ เล็ กทรอนิ กส 
cmmeet053@gmail.com ภายในวันจันทรที่  25 มกราคม  2564 ทั้งนี้  การนําเสนอขอมูลในที่ประชุม               

ขอความกรุณาสรปุเนื้อหาใหชัดเจน สั้น กะทัดรัด ความยาวไมเกิน 5 นาที  

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว             
โดยพรอมเพรียงกัน  

   ขอแสดงความนับถือ 

 

 

      ชื่อเต็ม             ) 

ลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

สํานักงานจังหวัด 
กลุมงานอํานวยการ 
โทรศพัท ๐ ๕๓๑๑ ๒708 
โทรสาร  ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐7                    ..................................หน.สนจ. ............................... 

..................................ผอ.กลุม ............................... 

..................................หน.งาน................................. 

................................. จนท....................................... 
 

สําเนาคูฉบับ ดวนท่ีสุด 



 

 
 
ที่ ชม ๐๐๑๗.๓/ว 2251                     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 
                       ถนนโชตนา  ชม ๕๐๓๐๐ 

           22  มกราคม  2564 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหมและการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม 
ครั้งที่ 1/2564 

เรียน  หัวหนาสวนราชการสังกัดสวนกลาง  หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด – 
เชียงใหม  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม  นายกเทศมนตรีเมืองทุกแหง  ผูบริหารสถาบันการศกึษา  
และผูบริหารองคกรภาคเอกชน  

สิ่งที่สงมาดวย ระเบียบวาระการประชุมและคูมือการใชงานระบบ Zoom Meeting            จํานวน 1  ชุด 

   ดวยจังหวัดเชียงใหมกําหนดจัดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม                      
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 1/2564 ในวันพฤหัสบดีที่  28 มกราคม 2564              
เวลา 09.00 น. รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และ  

ไดมีมาตรการใหหลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจํานวนมากที่อาจมีความเสี่ยง
ตอการแพรระบาดของโรคฯ จังหวัดเชียงใหม จึงขอเชิญทานรับฟงการประชุมผานทางผานทางระบบ                
Zoom Meeting ตามวันและเวลาดังกลาวขางตน  ณ หนวยงานของทาน หากสถานการณเขาสูภาวะปกติจะได
เชิญเขารวมประชุม ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศนูยราชการจังหวัดเชียงใหม ในโอกาสตอไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขอเชิญทานเขารวมประชุมตามวันและเวลาดังกลาว 

                        ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 

 

(             ชื่อเต็ม             ) 

ปลัดสํานกันายกรัฐมนตรี 

สํานักงานจังหวัด 
กลุมงานอํานวยการ 
โทรศพัท ๐ ๕๓๑๑ ๒708 
โทรสาร  ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐7 
         

ดวนท่ีสุด 



 

 
 
ที่ ชม ๐๐๑๗.๓/ว 2252                               ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 
                       ถนนโชตนา  ชม ๕๐๓๐๐ 

           22 มกราคม  2564 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหมและการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม 
คร้ังท่ี 1/2564 

เรียน  (บัญชีแนบทาย) 

สิ่งที่สงมาดวย ระเบียบวาระการประชุมและคูมือการใชงานระบบ Zoom Meeting            จํานวน 1  ชุด 

   ดวยจังหวัดเชียงใหมกําหนดจัดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม                      
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 1/2564 ในวันพฤหัสบดีที่  28 มกราคม 2564                      
เวลา 09.00 น. รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

   เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และ  

ไดมีมาตรการใหหลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจํานวนมากที่อาจมีความเสี่ยง
ตอการแพรระบาดของโรคฯ  จังหวัดเชียงใหมจึงขอเชิญทานรับฟงการประชุมผานทางระบบ Zoom Meeting                
ตามวันและเวลาดังกลาวขางตน  ณ หนวยงานของทาน หากสถานการณเขาสูภาวะปกติจะไดเชิญเขารวมประชุม 
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม ในโอกาสตอไป    

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขอเชิญทานเขารวมประชุมตามวันและเวลาดังกลาว 

                        ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 

 

 

(             ชื่อเต็ม             ) 

ปลัดสํานกันายกรัฐมนตรี 

สํานักงานจังหวัด 
กลุมงานอํานวยการ 
โทรศพัท ๐ ๕๓๑๑ ๒708 
โทรสาร  ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐7 
           
 

สําเนาคูฉบับ 

..................................หน.สนจ. ............................... 

..................................ผอ.กลุม ............................... 

..................................หน.งาน................................. 

................................. จนท....................................... 
 

ดวนท่ีสุด 



  บัญชีแนบทาย

1 อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคบัคดจีังหวัดเชียงใหม

2 อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม

3 อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม

4 ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม

5 ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม

6 ผูกํากับการ 5 กองบังคบัการฝกพิเศษ

7 สารวัตรสถานีตํารวจทองเที่ยว 1 กองกํากับการ 4

8 ผูบังคบัการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3

9 ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33

10 ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง

11 ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3

12 ผูบังคบัการกองพันพัฒนาที่ 3

13 หัวหนาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม

14 ผูบังคบัการกองบิน 41

15 ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33

16 รองผูอํานวยการ กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม (ฝายทหาร)

17 ผูอํานวยการอาวุโสธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ

18 ผูตรวจเงินแผนดินภาค 8

19 ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร 

20 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

21 ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม

22 ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดเชียงใหม

23 ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม

24 ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7

25 หัวหนาพิสูจนหลักฐานจังหวัดเชียงใหม

26 ผูจัดการสํานักงานขาย บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)



ระเบียบวาระการประชุม 
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหมและการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม  คร้ังที่ 1/2564  

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม  2564  เวลา 09.00 น. 
ณ  หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 

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

เร่ืองกอนระเบียบวาระการประชุม 
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม) 
2. การมอบโล / เกียรติบัตร / รางวัลตางๆ  
3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนมกราคม 2564 (สํานักงาน

ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม) 
4. แนะนําผูบริหารและหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม (เขารวมประชุม                 

ดวยตนเอง)  

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
  ครั้งที่ 12/2563  เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563   

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังท่ีผานมา 
       3.1 สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป งบประมาณ 
พ.ศ. 2564  (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม) 

3.2 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2564   

      3.2.1  สรุปผลการเบิกจายงบประมาณและการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป 2564 (งบพัฒนาจังหวัด)  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 

      3.2.2 รายงานผลการดําเนินงานยุทธศาสตรในเชิงพื้นท่ีดานอุตสาหกรรม การคา
และการลงทุน และดานเมืองสุขภาพ  (สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม  และสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม)  

3.2.3 สรุปการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) 

         

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง เพื่อพิจารณา   
- พิจารณารายชื่อบุคคลผูจะทําหนาที่เปนผูไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาททางแพง 

จํานวน 64 ราย กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ  (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม) 

ระเบียบวาระที่  5   เรื่องเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
 5.1 โดยการชี้แจง 
  5.1.1 สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19  

และสถานการณโรคตามฤดูกาล (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)  

  5.1.2 มาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด – 19  ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม  (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม) 
  5.1.3  มาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด – 19  ในอาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)  
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  5.1.4  มาตรการชวยเหลือผูประสบภัยหนาว (สํานักงานปองกันและบรรเทา               
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม) 
  5.1.5 การแกไขปญหาหมอกควันไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม ป 2564 (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม) 
       

 5.2 โดยเอกสาร   

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนกุมภาพันธ  2564   
วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี 

24 กุมภาพันธ  2564 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัด
เชียงใหม  คร้ังท่ี 2/2564 
 

ณ หองประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษา  
ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม 

ระเบียบวาระที่ 7   เรื่องอื่น ๆ    

ระเบียบวาระที่ 8 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 
 8.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวีระพันธ  ดีออน) 
 8.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศรณัยู มีทองคํา) 
 8.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายรัฐพล  นราดิศร) 
 8.4 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายสําเริง  ไชยเสน) 
                        8.5 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญฤทธ์ิ  สงวนสัตย)       
 
 
 
 
 
 
 



การใชงานโปรแกรมวีดีทัศนทางไกลระบบ ZOOM  การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม

และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่  1/2564 

 (สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร)    

1.ดาวนโหลดโปรแกรมที่เว็บไซต www.zoom.us/download แลวคลิ๊กดาวนโหลด

 

2. ดับเบิ้ลคลิ๊กตัวโปรแกรมที่ดาวนโหลดมาเพ่ือทําการติดตั้ง 
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3.เม่ือติดตั้งแลวจะปรากฏดังรูป 

 

4. กดปุม join a meeting  

 

ชอง meeting id ใสเลข 8690478765 และชอง youname ใสชื่อ – นามสกุล ตําแหนง  เชน  นางอุบลรัตน พวง

ภิญโญ  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม   หรือกรณเีปนผูแทนใหใส  ชื่อ- นามสกุล  (แทน) เชน  นางสาววิราชินี 

คําชมภู  (แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม    จากนั้นกดปุม join  
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5. จะปรากฏใหใสรหัส 527150 

 

6.จะปรากฏหนาจอรอการประชุม เมื่อถึงเวลาประชุมจะเขาสูระบบอัตโนมัติ 

 

 

 

สอบถามการติดตั้งระบบและการใชงาน  

กอนวันประชุม   นายภฤศ  โทร.081-6039300 หรือ นายสมศักดิ์  โทร.088-2588188 

วันประชุม  นายสมศักดิ์  โทร.088-2588188 




